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Presentació

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

El 2020 ha estat un any difícil. La pandèmia de la 
COVID-19 ens ha trastocat la vida a tots i a totes. 
Tots vosaltres heu estat personal essencial per tenir 
cura de la salut dels animals i de les persones. Tots 
vosaltres, des del primer moment, us vàreu bolcar a 
lliurar als hospitals el material de què disposàveu i 
que era necessari. Només tinc paraules d’agraïment 
per a tots vosaltres, per l’esperit solidari i la capacitat 
de lluita, sacrifici i servei als altres que heu demostrat. 
Us transmeto aquesta admiració en nom propi i de 
tota la Junta de Govern. I us en donem les gràcies.

El COVB ha procurat estar a l’alçada de la vostra 
talla professional. Hem fet tot el que ha estat a les 
nostres mans per ajudar-vos. Hem fet molt, però els 
que estàveu a primera línia éreu vosaltres, i sempre 
ens quedarà la recança de pensar que potser no 
hem fet prou. Des de suspendre la quota col·legial 
del segon trimestre fins a posar a la vostra disposició 
tota la informació d’actualitat sobre la COVID-19 
de forma ràpida i eficaç, passant per facilitar les 
gestions i la compra de material o les proves 
diagnòstiques, o el suport psicològic a través de la 
Fundació Galatea. També hem procurat situar la 
veterinària com a professió clau en la recerca des de 
la visió One Health: aquesta pandèmia ha demostrat 
que és imprescindible que la recerca mèdica i la 
recerca veterinària se sumin, ja que la una no es 
pot entendre sense l’altra. L’Organització Mundial 
de la Salut ho ha entès així, i aprofitem per felicitar 
Joaquim Segalés i Júlia Vergara, que formen part del 
grup de treball sobre models animals de la COVID-19, 
l’equip R+D de malalties prioritàries d’aquesta 
institució internacional. 

Totes les persones que formen part dels Comitès 
Assessors del COVB, així com totes les persones 
que hi treballen, van mantenir, com sempre, el 

compromís ferm de donar suport i respondre a totes 
les necessitats en aquests moments complicats. 
També els vull donar les gràcies expressament, per la 
seva sensibilitat i la seva dedicació.

Aquest 2020 també ha estat un any de molta feina 
en altres àrees. Una qüestió que per nosaltres era 
de vital importància és la transparència de l’actuació 
del COVB. Aquest any hem dissolt i liquidat l’empresa 
Assessoria Fiscal Veterinària SL, i ara tornem a 
tenir una única comptabilitat controlada per totes 
les persones col·legiades a través de l’Assemblea 
General. Aquest és un compromís complert. 

RICARD PARÉS 
(B-2621). Vicepresident
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Presentació Durant aquest any, el Comitè Assessor per la Clínica 
d’Animals de Companyia i el Comitè de Deontologia, 
amb el suport del departament jurídic, han treballat 
molt activament per lluitar contra l’intrusisme 
professional i defensar dels drets dels animals i 
la bona praxi professional. En aquest sentit, s’han 
presentat denúncies per maltractament animal, 
falsedat documental i intrusisme professional i 
s’han tramitat més de 20 procediments en l’àmbit 
disciplinari i de control de la professió. Fruit de 
les converses per arribar a acords amb l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el Comitè de 
la Veterinària per la Protecció dels Animals veurà 
rellançat el seu paper fonamental en la societat actual.

En matèria de comunicació, el nostre objectiu ha 
estat posar en valor la nostra professió. En aquest 
marc, hem dinamitzat la nostra participació en els 
mitjans de comunicació per tal que la nostra veu 
fos escoltada. Ens deixem veure més a través de les 
xarxes socials i hem estrenat una nova pàgina web. 

Malauradament, aquest any no hem pogut celebrar 
els Premis Vets, ni anar a fires i congressos, ni 
celebrar la graduació dels nous veterinaris a la 
Facultat ni celebrar la Diada de Sant Francesc d’Assís 
amb els veterans. Ens sap molt de greu i ho hem 
trobat a faltar. En canvi, hem ampliat les beques i els 
ajuts a la innovació, que els col·legiats beneficiaris 
han destinat al desenvolupament digital i tecnològic. 
En total, s’han beneficiat d’aquest programa del 
COVB 49 col·legiats. 

Queda molt per fer, sempre queda molta feina per 
endavant. Però d’un any difícil en sortim reforçats. La 
nostra missió és ser útils per a la professió, i aquesta 
és la mirada que ens guia. Ens esperen molts reptes, 
sens dubte, però tenim la força, la determinació i la 
il·lusió de superar-los. I sabem que no estem sols. 
Avui, més que mai, sabem que som una pinya, que 
formem un gran equip, tots junts, i que podem fer 
realitat tot allò que ens proposem.

Ricard Parés
Vicepresident del COVB
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Junta de 
govern

RICARD PARÉS 
(B-2621). Vicepresident

IÑIGO LYON  
(B-882). Secretari

JOANA SUREDA  
(B-2760). Tresorera 

(gener-juny 2020). Vocal 
(juliol-desembre 2020)

MARTA LEGIDO 
(B-1454). Vocal (gener-
juny 2020). Tresorera 
(juliol-desembre 2020)

MANEL OMS 
(B-532). Vocal responsable 

de les relacions amb els 
veterinaris en l’exercici 

de la clínica d’animals de 
companyia

JAUME FATJÓ  
(B-1980). Vocal 

responsable de les 
relacions amb l’empresa 

privada

SANTI FERRIZ  
(B-1420). Vocal 

responsable de les 
relacions amb els 

veterinaris en l’exercici 
lliure d’animals de renda

ANNA ROMAGOSA 
(B-1844). Vocal 

responsable de les 
relacions amb els 

veterinaris en l’exercici 
lliure d’animals de renda

SILVIA SERDÀ  
(B-1301). Substituta de 
membres de la Junta de 

Govern

MARTA LEGIDO 
MATEO  
(B-1454)

RICARD ADAN I 
MILANÈS 
(B-1632)

REPRESENTANTS 
DEL COVB 
DAVANT DEL 
CONSELL DE 
COL·LEGIS 
VETERINARIS DE 
CATALUNYA
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01
Personal 
del COVB

PRUDENCI IRURRE  
Gerent

GEMMA GARCIA  
Deontologia / Departament 

d’Administració

HELENA LÓPEZ  
Borsa de Treball /

Departament 
d’Administració

ELISABETH POZO  
Recepció / Departament 

d’Administració

IRENE LÓPEZ  
Assessoria Clínica Petits 

Animals

SÍLVIA VILANOVA  
Assessoria Clínica Petits 

Animals

MÒNICA RODRÍGUEZ  
Adjunta a Gerència / Departament 

de Comptabilitat

MARTA PALAU  
Departament de 

Formació / Comunicació

ELENA OLLER 
Serveis Jurídics

NIEVES PICALLO
Departament de 

Formació / Departament 
d’Administració
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Principals 
eixos 
d’acció

LLUITA CONTRA L’INTRUSISME 
PROFESSIONAL 

A través del Comitè Assessor per 
a l’Exercici de la Clínica d’Animals 

de Companyia i amb el suport del 
Departament Jurídic del COVB. Aquest 

any 2020, el COVB ha presentat cinc 
denúncies per presumptes delictes o 
infraccions relatives a maltractament 

animal, falsedat documental, 
intrusisme professional o pràctiques 
irregulars davant de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, l’Ajuntament 

de Sant Cugat, el Departament de 
Justícia i l’Ajuntament de Badalona. 

DEFENSA DELS DRETS DELS 
ANIMALS I LA BONA PRAXI 
VETERINÀRIA
Accions contundents contra 
professionals i centres que portaven 
a terme pràctiques contràries a l’ètica 
professional. Durant l’any 2020, el 
Comitè de Deontologia del COVB ha 
tramitat 21 procediments en l’àmbit 
disciplinari i de control de l’exercici de 
la professió.
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FER FRONT A LA COVID-19
El COVB va suspendre la quota 

col·legial del segon trimestre 
de 2020 com a mesura de suport 
als professionals de la veterinària 

en el moment actual. Aquesta 
mesura ha estat ratificada a 

l’Assemblea General Extraordinària 
celebrada al març de 2021.

Els col·legiats van participar 
activament en la campanya 

promoguda pel Departament 
de Salut amb el nom de 

#JoActuo. El COVB ha gestionat 
la recollida de donacions de 

material sanitari dels nostres 
veterinaris col·legiats (mascaretes, 

guants, bates, respiradors).

Des que es va decretar l’estat 
d’alarma el dia 14 de març del 2020, 

el COVB ha anat informant de 
forma eficaç i ràpida sobre tots els 

aspectes que el veterinari col·legiat 
podia necessitar per continuar 

la seva activitat professional. 

TOTA LA INFORMACIÓ AL MOMENT
 Envia informació en detall de totes les particulari-

tats de l’estat d’alarma.
 Trasllada recomanacions de neteja i desinfecció 

en els diversos àmbits de la veterinària (indústries 
alimentàries, clíniques veterinàries...) de part de les 
institucions oficials.

 Facilita els certificats necessaris de desplaçament.
 Envia les mesures extraordinàries urgents per fer 

per front a l’impacte econòmic i social.
 En tot moment, agraeix i dona un gran valor a l’ac-

tivitat veterinària.
 Es preocupa dels seus col·legiats facilitant tele-

suport psicològic a través de la Fundació Galatea.
 En tot moment, es preocupa dels veterinaris de pe-

tits animals i mascotes informant el col·legiat sobre 
què sabem i què podem fer.

 Recorda les formes que el veterinari té de cuidar-se 
i com fer un bon ús de la mascareta.

 Es preocupa que l’activitat del veterinari no s’aturi 
i facilita les gestions i la compra de material 
exclusiu veterinari. 

 Ofereix proves diagnòstiques de SARS-CoV-2 a 
preus especials.

 Seminari web “Impacte de la pandèmia de 
COVID-19: derivades en l’àmbit veterinari”, 
per repassar l’etiologia del brot per coronavirus, 
exposar l’epidemiologia d’aquest tipus de virus i 
incidir en les qüestions pràctiques de l’atenció de 
pacients a la consulta, a proposta del COVB.

Principals eixos 
d’acció
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TASCA VETERINÀRIA ALS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ

A través dels mitjans de comunicació, 
el COVB va informar de totes les 

qüestions relatives a la pandèmia 
en relació amb el món animal i a la 
tasca dels veterinaris i veterinàries 
com a sanitaris garants de la salut 

dels animals i de les persones en les 
diferents facetes de la seva feina, 
incloent-hi la relativa a la recerca 

i a la cura de la salut pública. 

El COVB, que forma part del Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya 
posa en valor la tasca primordial 
que els professionals veterinaris 
epidemiòlegs duen a terme en el 
context derivat de la COVID-19. 

A més a més, cal remarcar també que 
Joaquim Segalés i Júlia Vergara-Alert, 
tots dos investigadors veterinaris de 
l’IRTA-CReSA, s’han sumat al grup 
de treball sobre models animals 
de la COVID-19, l’equip R+D de 
Malalties Prioritàries de l’OMS.
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TRANSPARÈNCIA DEL 
FUNCIONAMENT DEL COVB
S’ha dut a terme el procés de 

dissolució i liquidació de l’empresa 
Assessoria Fiscal Veterinària S.L. i el 
traspàs del seu haver social a favor 

del COVB com a soci únic. Aquest 
procés ha estat llarg perquè ha inclòs 

l’auditoria de comptes de 2019 i el 
tancament de diversos contractes, 

unes dificultats afegides a les derivades 
de la pandèmia de la COVID-19. 

El cessament de l’activitat de l’empresa 
Assessoria Fiscal Veterinària es 

fa efectiu amb data de gener del 
2021. Els seus actius han estat 

traspassats al Col·legi, que torna a 
una comptabilitat única controlada 
per totes les persones col·legiades 

a través de l’assemblea general. Al web del COVB s’ha obert 
l’apartat “Portal de transparència/
finestreta única” on es pot, d’una 
banda, consultar tota la informació 
econòmica i la memòria del COVB, 
l’agenda pública de la Junta de 
Govern i els acords, els convenis i 
contractes sotmesos a dret públic, 
les convocatòries d’assemblees i la 
normativa col·legial, i de l’altra, fer 
els tràmits col·legials i administratius 
i accedir als diferents registres. 

Principals eixos 
d’acció
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COMUNICACIÓ
El COVB ha estrenat un nou web, més 

modern, amb un disseny més actual. 
A banda d’oferir totes les prestacions 
(compres i tràmits) que els col·legiats 

necessiten per a l’exercici de les 
seves tasques professionals, també 

proporciona informació a la ciutadania. 

El gabinet de premsa ha estat molt 
actiu, i així el COVB ha aparegut 
en 82 notícies al llarg de l’any en 

diversos mitjans de comunicació. 

Tant el nombre de visites al web com 
el de seguidors de les xarxes socials 
han augmentat durant el darrer any. 

Principals eixos 
d’acció
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01
Principals 
xifres

2.821
Col·legiats

(a 31 de desembre)

2.726
Actius

198
Altes 177

Exercents

21
No 

exercents

136
Baixes

2 
Altes

3 
Baixes

3 
Modificació 

social

Societats
professionals:

 5
Beneficiaris

d’exempció de 
quotes

9
Ajuts per 
defunció

7.755 €
Ajuts als 
jubilats

4.800 €
Ajuts per 

invalidesa

95
Jubilats

40
Tramitacions de 

Dipòsits de
Medicaments al 

Departament de Salut
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Activitats 
destacades

ACTIVITATS DESTACADES 

Ajuts als col·legiats per la innovació
Ajuts a la innovació. S’han establert unes noves ajudes a la innovació que es poden 
sol·licitar per conceptes que van des de les despeses de digitalització fins a la cura del medi 
ambient. Per exemple: adaptació al programa de signatura electrònica de l’AIAC, compra de 
tauletes tàctils destinades a la signatura electrònica o inversions que justifiquin la reducció 
de l’ús de paper.

Suport al col·legiat durant la pandèmia
Tots els departaments i comissions del COVB han treballat i han donat resposta a 
temes relatius al canvi que la pandèmia de la COVID-19 ha suposat en les nostres 
vides, com la declaració de l’estat d’alarma i les recomanacions i restriccions sanitàries: 
des d’informar els col·legiats i col·legiades sobre les diferents regulacions que s’han anat 
publicant i que afectaven la veterinària fins a situar la professió veterinària com a puntal en 
la investigació de la COVID-19.

Els treballadors del COVB també s’han hagut d’adaptar a tots els protocols de seguretat i de 
prevenció que la situació pandèmica ha imposat adoptant diverses mesures, com teletreballar, 
fer neteges continuades a la seu o no signar digitalment a les tauletes, entre d’altres.

Durant aquest any de 2020, a causa de la pandèmia, el Comitè Assessor per a la Clínica 
d’Animals de Companyia ha reduït les visites presencials als centres veterinaris, però 
ha augmentat l’assessorament telefònic. En total, s’han visitat 342 centres i s’han 
realitzat 1.385 trucades.

El Comitè ha assessorat els centres sobre qualsevol dubte relacionat amb la seva activitat 
veterinària i sobre les mesures a seguir durant la pandèmia. Ha informat els veterinaris 
exercents sobre la documentació de què havien de disposar per poder desplaçar-se 
sense problemes durant el confinament. Entre d’altres documents, es va crear el de baixa 
de director facultatiu temporal per ERTO per ajudar els col·legiats que es van trobar en 
aquesta situació.
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Cal no oblidar que també s’ha seguit lluitant contra l’intrusisme professional i contra les 
pràctiques irregulars dels centres i dels veterinaris. Pel que fa a aquest punt, s’han millorat 
les cartilles sanitàries numerant-ne totes les pàgines per lluitar contra manipulacions 
fraudulentes.

Aprovada la suspensió del cobrament de les despeses col·legials incloses en el rebut 
de la quota del segon trimestre de 2020. L’Assemblea General del COVB, celebrada al 
mes de març de 2021, va ratificar l’acord de la Junta de Govern del 25 de març de 2020 
sobre la suspensió de cobrament de les despeses col·legials incloses en el rebut de la 
quota del segon trimestre de 2020 amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la 
gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El 31 de març, el COVB i el Grupo Asís van impartir el seminari web “Impacte de la 
pandèmia de COVID-19: derivades en l’àmbit veterinari”, per repassar l’etiologia 
del brot per coronavirus, exposar l’epidemiologia d’aquest tipus de virus i incidir en les 
qüestions pràctiques de l’atenció de pacients a la consulta. Va ser impartit per Joaquim 
Segalés.

Relacions institucionals
S’obre una ronda de contactes i reunions amb el Col·legi de Metges de Barcelona i 
amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per valorar sinergies i trobar vies 
de col·laboració i situar la veterinària com a professió sanitària i com a experta en 
protecció animal, respectivament.

Activitats destacades



2020
Memòria d’activitats

16Presentació
Junta de govern
Personal del covb
Principals eixos d’acció
Principals xifres
Activitats destacades

Altres activitats
El COVB col·labora amb la Comissió de Nuclis Zoològics del Consell de Col·legis Veterinaris 
de catalunya en l’elaboració de l’enquesta i protocols estàndards i específics per nuclis 
zoològics i protectores d’animals.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i els quatre Col·legis Oficials de 
Veterinaris de Catalunya se sumen a la iniciativa mundial liderada per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) d’erradicar 
la ràbia l’any 2030.

Es demana a la Generalitat de Catalunya, un any mes, l’obligatorietat de vacunar els gossos 
contra la ràbia, els quals representen el 98% dels animals infectats per aquesta patologia 
que es transmet amb la mossegada, la saliva o l’esgarrapada procedent d’un animal infectat 
i que pot passar a l’home.

Activitats destacades
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Reunió amb el Departament de Salut per parlar de l’actualitat professional de la 
veterinària. La presidenta del Consell, el vicepresident del COVB i el president del 
CCOVG es van reunir amb la Consellera del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, Alba Vergés, i amb el director de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya (ASP), Xavier Llebaria.

Es va acordar que el Consell crearia un comitè d’experts en zoonosi per 
poder disposar de l’assessorament i el coneixement dels veterinaris 

en qualsevol moment futur relacionat amb la COVID-19 o amb 
qualsevol altra pandèmia o zoonosi que pugui aparèixer. En la 
reunió també es va plantejar la formació sobre l’ús d’antibiòtics 
i les resistències microbianes i formació sobre aspectes de 
les exportacions. Igualment, es va subratllar la necessitat de 
disposar de dades sobre la situació de la leishmània a Catalunya 
i l’erradicació de la ràbia el 2030, per la qual cosa cal que la 
vacunació contra la ràbia sigui obligatòria. Altres temes tractats 

van ser les inquietuds professionals dels veterinaris responsables 
dels controls sanitaris dels aliments d’origen animal, la col·legiació 

obligatòria dels veterinaris que desenvolupen la funció pública i el 
suport a la investigació de l’IRTA-CReSA. 

Activitats destacades
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Comunicació i esdeveniments
El COVB estrena nou web.
S’ha augmentat substancialment les aparicions 
als mitjans de comunicació informant 
sobre la situació de la COVID-19 des del 
punt de vista de la veterinària i de la 
feina dels veterinaris i veterinàries con a 
professionals sanitaris essencials per a 
l’atenció dels animals i en relació amb la 
salut pública. 

El COVB col·labora amb el PorciForum, que té lloc a Lleida els dies 4 i 5 de març.

Com a enllaç del Programa Assís del COVB, Marta Legido participa 
en una taula rodona dins del Congrés anual de Medicina 

Veterinaria (Vetmadrid) de l’Asociación Madrileña de 
Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC).

El COVB lliura 800 Euros a La Marató de TV3 dedicada a la 
investigació de la COVID-19.
De cadascuna de les butlletes de participació, premiades per 
La Grossa de Cap d’Any de Loteries de Catalunya, el COVB va 
destinar un euro a La Marató. 

Malauradament, a causa de la pandèmia de la COVID-19, 
el 2020 no hem pogut ni celebrar els Premis Vets, ni 

participar en fires i congressos, ni celebrar la graduació dels 
nous veterinaris a la Facultat de Veterinària, ni celebrar la 

Diada de Sant Francesc d’Assís amb els col·legiats veterans. 

Activitats destacades
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Servei d’atenció 
a l’usuari de 
medicina 
veterinària 

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) 
gestiona reclamacions i queixes relatives a males 
pràctiques professionals presentades per persones 
físiques i jurídiques. El Col·legi estudia els casos i informa 
els sol·licitants sobre els procediments que poden seguir. 
Si s’escau, les denúncies es traslladen al Comitè de 
Deontologia.

Alguns del temes més freqüents sobre els quals s’ha assessorat a 
particulars durant el 2020 han estat, quant a consultes envers el 
servei veterinari, l’abonament dels serveis veterinaris sol·licitats, 
l’elecció i el canvi de veterinari, el consentiment informat o 
els fulls de reclamació als centres veterinaris, entre d’altres. I 
respecte de les consultes sobre animals de companyia, s’han 
atès temes relatius a problemes i sospites d’irregularitats en 
la compra d’un animal i possibles malalties del cadell: les mal 
anomenades “garanties”, sospites d’infraccions de la normativa 
de protecció animal i de maltractament o responsabilitats en la 
tinença d’animals, entre d’altres. 
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Arxiu 
d’identificació 
d’animals de 
companyia 
(AIAC)

L’ AIAC creix

El COVB disposa d’un servei per a introduir i registrar els animals 
de companyia a la base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals 
de Companyia (AIAC) que, alhora, està orientat a la resolució de 
les incidències derivades del registre incomplet, com la manca de 
dades personals i de l’animal, número de microxip incorrecte, dades 
incorrectes del veterinari o manca de signatura del document. 

73.530

Nombre total de noves inscripcions de 
xip que tenen domicili a la província de 

Barcelona durant el 2020.
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Responsabilitat 
Civil Professional 
(RCP)

El COVB assessora i tramita les reclamacions de RESPONSABILITAT 
CIVIL PROFESSIONAL (RCP) que les persones col·legiades reben dels 
usuaris dels serveis professionals que reclamen una indemnització 
econòmica pels danys i perjudicis que consideren que se’ls ha causat 
per actes professionals negligents. 

La RCP pretén fer front als danys personals, morals i materials i a les 
conseqüències que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el 
veterinari o la veterinària hagi pogut causar als seus clients en l’exercici 
de la seva professió, així com els perjudicis que se’n puguin derivar. 

RESULTATS

28
queixes 

tramitades

11
en tràmit

17
finalitzades

5
negligent

12
no negligent
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Beques  
i ajuts

BEQUES RAMON TURRÓ
L’objectiu de les beques Ramon Turró, que el COVB atorga cada any, és facilitar als nous 
llicenciats la possibilitat d’ampliar a l’estranger la seva formació teòrica i pràctica. 
D’aquesta manera, no només es millora el coneixement d’un altre idioma, sinó que també 
s’estableixen relacions i es comparteixen coneixements amb veterinaris d’arreu del món. 
Amb aquestes beques, el COVB contribueix a elevar tant el nivell tècnic de la professió 
com el reconeixement d’aquesta en la nostra societat. Cada any, a finals de juliol, s’obre 
una convocatòria amb tres places, que es poden sol·licitar per ampliar els coneixements 
en els cinc sectors següents: clínica de petits animals i animals exòtics; grans animals; 
èquids, higiene alimentària i recerca. La dotació econòmica és de 3.000 euros per beca i 
col·legiat. Les persones que han sol·licitat i rebut les beques són:

• JGS (45646693L) a la Faculty of Medicine and Health Sciences, Linköping University 
(Suècia) per establir un model aplicable a la clínica bovina utilitzant teixits reproductius 
de vedelles i vaques obtinguts a partir d’animals sacrificats en escorxador. 

• MRG (48041142F) a la Northwest Veterinary Specialists (Regne Unit) per assolir 
coneixement i experiència sòlids en medicina interna.

• PBR (36517088B) a la Weller Clinic - Dr. Polettini (Pàdua, Itàlia) per aprendre un 
nou protocol de tractament de patologies amb pronòstic molt reservat, com fractures, 
ictus, uveïtis, ferides greus, lesions espinals, patologies neurodegeneratives, en gossos i 
cavalls.



2020
Memòria d’activitats

23Responsabilitat Civil Professional (RCP)
Beques i Ajuts
Programa Assís de suport als Veterinaris
Borsa de Treball
Assessorament fiscal i laboral

AJUTS PER A CURSOS
El COVB també ofereix ajuts econòmics 
per a assistir a cursos d’àmbit estatal a fi 
que els col·legiats puguin millorar les seves 
competències i, alhora, garantir una bona 
praxi veterinària. L’import de cada ajut pot 
arribar al 50% del preu de la inscripció. El 
COVB hi va destinar 5.576,60 euros. 

L’any 2020, 16 persones van ser 
beneficiàries d’ajuts per a cursos que es 
van realitzar el 2019.

 

AJUTS A LA INNOVACIÓ
Aquests nous ajuts destinats a la innovació 
dels col·legiats es poden sol·licitar per 
conceptes diversos, com les despeses de 
digitalització (p.ex.: adaptació al programa 
de signatura electrònica de l’AIAC), compra 
de tauletes tàctils destinades a la signatura 
electrònica o inversions que justifiquin la 
reducció de l’ús de paper). S’ha destinat 
4.065,88 € a aquests ajuts, dels quals 
s’han beneficiat 30 col·legiats.

Beques i Ajuts
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Programa Assís 
de suport als 
veterinaris

El Programa Assís té com a objectiu tenir cura de la salut mental i emocional dels 
professionals veterinaris. Forma part d’una sèrie de programes de diversos col·legis 
professionals de l’àmbit sanitari sota el paraigua de la Fundació Galatea.

La Fundació Galatea va ser creada l’any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya arran de l’experiència acumulada en altres programes d’atenció i amb els 
objectius de vetllar per la salut i el benestar dels professionals de la salut i garantir una 
millor qualitat assistencial a la ciutadania. Des de l’any 2011, el COVB té un conveni 
amb la Fundació Galatea que es renova anualment per vetllar per la salut mental dels 
professionals de la veterinària. A més, el COVB forma part del Patronat d’aquesta 
fundació.

Gràcies a aquest conveni, el COVB disposa d’un enllaç que s’ocupa d’atendre les trucades 
dels col·legiats que volen informar-se o tenen interès a rebre suport i assistència. El seu 
objectiu és garantir una assistència sanitària de qualitat per promoure la recuperació de 
la salut dels bons professionals. Així, el COVB ofereix gratuïtament als col·legiats en 
exercici una atenció integral, especialitzada, personalitzada i totalment confidencial 
en una unitat de tractament específica.
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SERVEIS DEL PROGRAMA ASSÍS DEL COVB

• Programes assistencials, que donen suport als professionals de la salut amb malalties 
mentals o conductes d’addicció.

• Programes de prevenció i promoció de la salut per revisar els estils de vida i les 
condicions de treball dels professionals de la salut, amb la finalitat de dissenyar 
intervencions que ajudin a prevenir l’estrès i millorin el benestar i la qualitat de vida.

• Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) per donar resposta a 
una problemàtica concreta, no només de trastorns mentals, sinó també de malestar 
emocional relacionat amb l’exercici de la professió.

• Durant tot l’any 2020, a més, a causa de la pandèmia, la Fundació Galatea ha disposat 
d’un servei de telesuport destinat als professionals sanitaris que se sentissin afectats 
emocionalment per la crisi de la COVID-19.

• Accés a la plataforma formativa de la Fundació Galatea (Aula de Salut i Benestar).

Durant l’any 2020, han estat atesos 9 pacients nous, que han accedit al programa 
voluntàriament. 
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L’atenció dels 21 
pacients atesos 

l’any 2020 ha 
generat:

96
Sessions 

d’hospital 
de dia

10
Primeres 

visites 112
Visites 

successives 35
Sessions de 
psicoteràpia 

individual

14
Sessions de 
psicoteràpia 

grupal

50
estades 
hospi-

talàries. 

1
Ingrés a 
la unitat 

clínica3
Visites de 

treball  
social

1
Sessions 

de teràpia 
familiar

4
pacients:

Servei SEPS

45
Controls  

toxicològics

Més informació: fgalatea.org

Aquells veterinaris que hi 
estiguin interessats es poden 
posar en contacte amb 
l’enllaç del Programa Assís 
(https://www.fgalatea.org/ca/
programes_assistencials.php), 
a través del telèfon 660 50 95 
82, o amb la Fundació Galatea, 
a través del telèfon 93 567 88 
56.
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Borsa de 
Treball

Els professionals col·legiats que ho desitgin poden inscriure’s a la borsa de treball del 
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i accedir a les ofertes del sector.

Al mateix temps, els centres veterinaris i les empreses que tinguin vacants també poden 
donar a conèixer els llocs de treball que necessiten cobrir.

El servei “Apropem” s’ocupa de revisar que les ofertes, tant de clínica com d’empresa, 
compleixin la legalitat vigent.

El 14 d’agost del 2020 va sortir publicat al BOE el Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis 
Veterinaris. En aquell mateix moment, es van revisar totes les ofertes de clínica de petits 
animals publicades a la borsa de treball per tal que complissin el conveni.

TOTAL INSCRITS 2020
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INSCRITS PER SITUACIÓ 
LABORAL 2020

EVOLUCIÓ DE LES 
OFERTES 2020

Autònoms
11%

Contracte laboral
69%

Aturat
20%

INSCRITS SITUACIÓ PER LABORAL 2020

Autònoms Contracte laboral Aturat
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Assessorament 
fiscal i laboral

Gràcies a l’acord amb Sellarés Assessors, el COVB presta assessorament en l’àmbit fiscal i 
comptable i en l’àmbit laboral. El servei ha estat molt ben acollit pels col·legiats i ha portat 
a terme més de 300 actuacions.

RESUM CONSULTES CANAL VETERINARI 2020

Total consultes tramitades 309
Consultes d’àmbit fiscal 29 Consultes d’àmbit laboral 280
Contingut consultes: Contingut consultes:
IVA 3 Vacances, festius: 23
Autònoms 8 Excedències,permisos i reduccions jornada: 30
Traspàs negoci 4 Consultes relacionades amb el contracte treball: 48
Cessament activitat 7 Conveni Veterinaris: 70
Ajudes RETA 1 LOPD: 2
Factures 3 ERTO i COVID: 65
Rènting 1 Prestació atur: 3
Renda 2 Acomiadaments, baixes voluntàries i quitança: 15

Pràctiques: 11
Hores extraordinàries: 1
Prevenció riscos laborals: 3
Subrogació laboral: 3
Llibertat Sindical: 1
Constitució negoci i lloguers: 4
Jubilació: 1
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DEPARTAMENTS

Departament 
Jurídic

L’Assessoria Jurídica és un departament transversal que dona suport a les seccions i als 
òrgans del COVB, de defensa i assessorament a les persones col·legiades en les qüestions 
relacionades amb les diferents modalitats d’exercici professional veterinari.

Durant el 2020, arran de la declaració d’estat d’alarma per la lluita contra la COVID-19 
mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es varen emetre ininterrompudament 
notes informatives sobre les restriccions sanitàries aprovades i les seves 
conseqüències en les diferents modalitats de l’exercici de la veterinària.

Mentre va durar la primera declaració d’estat d’alarma, es varen resoldre un total de 
88 consultes relacionades amb aquesta situació, que varen comportar la difusió de 
diversos comunicats i actuacions.

També es va posar en marxa un servei d’actualització contínua al web del COVB 
amb les principals novetats normatives, amb protocols i consells per als professionals 
veterinaris: model de declaració responsable per a desplaçaments i certificacions de 
col·legiació, definició dels serveis essencials permesos i recomanacions sobre les limitacions 
i les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i EPIs.

EI Departament Jurídic també va prestar assessorament perquè el COVB prengués 
les mesures necessàries per adaptar el seu funcionament a la nova realitat i al 
confinament domiciliari del personal no essencial, i en previsió de la finalització de la 
declaració d’estat d’alarma es varen emetre diversos informes adreçats a la Junta de 
Govern.
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I.- ACTUACIONS PER LA LLUITA CONTRA L’INTRUSISME PROFESSIONAL, EL MAL-
TRACTAMENT ANIMAL I LES FALSIFICACIONS DE DOCUMENTS SANITARIS I EN 
DEFENSA DEL COVB

I.1.- JUDICIALS
• La fermesa de la Sentència de 15 de gener de 2020 que anul·la la sanció de 40.000 € 

imposada per l’ACCO al COVB. 

• Compareixença com a denunciant i part perjudicada per presumptes delictes greus 
d’administració fraudulenta i deslleial, apropiació indeguda, estafa i falsedat 
en document mercantil contra el patrimoni del COVB i l’AFV (Assessoria Fiscal 
Veterinària S.L.U.) contra els anteriors president i tresorer cessats, Josep A. Gómez Muro 
i Jordi Vilà i Julià. Diligències Prèvies al Jutjat d’Instrucció Penal número 18 de Barcelona. 
Actualment en fase d’instrucció.

• Sentència del TSJ de Catalunya de 7 d’octubre de 2020 que confirma la interlocutòria 
del Jutjat del Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona en la Peça Separada 
de mesures cautelars de 21 de novembre de 2019 i manté la suspensió del procés 
electoral del COVB. 

• Defensa del COVB en la impugnació de les eleccions col·legials, procediment ordinari del 
Jutjat del Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona. Situació: en tràmit.

• Defensa del COVB en el Recurs Contenciós Administratiu interposat davant el Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona contra una Resolució del Comitè 
de Deontologia d’arxiu d’unes Diligències Informatives per manca d’indicis d’infracció 
disciplinària. En tràmit: tramitació de recurs ordinari.

• Compareixença del COVB com a acusació particular per presumptes delictes 
d’intrusisme professional i falsificació de documents oficials contra els 
administradors i un empleat d’una botiga d’animals amb consultori veterinari annex. 
Situació: pendent de fixar data de judici oral (Jutjat d’Instrucció Penal núm. 20 de 
Barcelona).
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• Diligències prèvies conjuntament amb el CCVC per tractar-se d’un assumpte amb 
implicacions en diverses províncies de Catalunya contra diverses entitats animalistes 
(centres veterinaris i protectores): presumptes delictes de maltractament 
animal, falsedat documental, intrusisme professional i tràfic il·legal d’animals 
cap a l’Europa de l’Est. En tràmit: fase d’instrucció (Jutjat d’Instrucció Penal núm. 7 del 
Vendrell).

I.2.- ADMINISTRATIVES
El COVB ha presentat cinc denúncies per presumptes delictes o infraccions relatives 
a maltractament animal, falsedat documental, intrusisme professional o pràctiques 
irregulars davant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l’Ajuntament de Sant Cugat, el 
Departament de Justícia i l’Ajuntament de Badalona. 

I.3.- REQUERIMENTS PER SOSPITES D’IRREGULARITATS I EMISSIÓ D’INFORMES A 
REQUERIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I COSSOS DE SEGURETAT
Des de l’assessoria jurídica s’atenen peticions d’informació i d’assessorament en 
qüestions veterinàries en el marc d’investigacions dels diferents cossos de seguretat 
sobre possibles infraccions administratives en matèria de benestar i protecció dels animals 
o en delictes i faltes penals relacionats amb animals. 

II.- ASSESSORIA JURÍDICA

II.1- ASSESSORIA A LES PERSONES COL·LEGIADES
Durant el 2020, a més de les consultes realitzades durant el primer confinament domiciliari, 
s’han atès un total de 173 consultes de persones col·legiades que serveixen per 
identificar les necessitats de cada sector, emetre informes sobre novetats normatives i 
promoure actuacions, quan convé, en interès del col·lectiu veterinari.
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Les consultes més freqüents es refereixen a temes derivats de l’exercici de la professió 
veterinària, com reclamacions extrajudicials i judicials en diferents vies, problemes amb 
els clients, tinença, ús, cessió i prescripció de medicaments, tràmits davant l’Administració, 
condicions de contractes de lloguer i traspassos, constitució i funcionament de societats 
veterinàries, ordres de cessament o inspeccions i sancions.

II.2.- ASSESSORIA A LA JUNTA DE GOVERN
També es dona suport legal en matèria de normativa d’aplicació a les funcions subjectes a 
Dret Públic del COVB així com a les actuacions i iniciatives de la Junta de Govern, entre les 
quals destaquen les següents:

Dissolució i posterior liquidació de l’AFV per tal de sotmetre la seva activitat del seu règim 
econòmic als òrgans de control del COVB. 

Actualització de continguts de la nova seu electrònica del COVB.

Proposta de modificació del reglament intern d’ús de la borsa de treball.

Expedient per a la contractació de compra de material d’identificació al COVB de 
l‘Ajuntament de Barcelona.

Propostes per a la inclusió al COVB dels Graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Atenció de la sol·licitud del Síndic de Greuges d’un Informe sobre la idoneïtat de regular un 
registre genètic (ADN) d’identificació d’animals i de propostes alternatives per fomentar la 
tinença responsable.

Mesures de control en la distribució i l’emissió de passaports europeus per a animals de 
companyia.
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Atenció a requeriments rebuts del Síndic de Greuges relacionats amb queixes de persones 
usuàries dels serveis veterinaris.

Revisió i estudi de les peticions de les persones beneficiàries de les ajudes per defunció del COVB.

Condicions del dret de desistiment en la compra de material d’ús exclusiu veterinari.

Cessió de dades personals (identificació dels animals) i de salut en el marc d’un estudi de la 
covid- 19 en animals de l’IRTA en coordinació amb el CCVC.

Revisió de la situació dels comitès assessors: Comitè Assessor en Clínica d’Animals de 
Companyia i proposta inicial del Reglament de creació del Comitè Assessor per a l’exercici 
Clínic amb animals de companyia i del Registre de Professionals i de Centres del COVB, del 
Comitè per a la Protecció dels Animals i revisió del Reglament intern de creació de 21-12-
2010 i del Comitè de Veterinaris de Producció.

II.3.- ASSESSORIA AL COMITÈ DE DEONTOLOGIA
L’assessoria jurídica dona suport en l’exercici de la funció disciplinària del COVB. Les funcions 
principals d’assessorament són les següents: qualificació de denúncies, assessorament en la 
tramitació dels expedients disciplinaris i la resolució de les queixes i dels recursos i defensa 
jurídica del COVB en els recursos en via administrativa i judicial en la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa contra les resolucions i els actes susceptibles de recurs. 



2020
Memòria d’activitats

35

Departament Jurídic

Departament Jurídic
Departament de Formació 

II.4.- ASSESSORIA AL COMITÈ ASSESSOR EN CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA
Durant el 2020 s’ha actuat estretament i de manera coordinada amb el Comitè Assessor 
en l’Exercici Clínic amb Animals de Companyia en el control i la lluita contra les pràctiques 
irregulars, la competència deslleial i l’intrusisme professional. Així mateix, s’ha donat suport 
legal en les actuacions davant sospites d’irregularitats i altres iniciatives.

III.- INFORMES JURÍDICS

III.1.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS A LA JUNTA DE GOVERN I A LES COMISSIONS 
ASSESSORES
Un total de cinc informes sobre les resolucions de les Autoritats de Defensa de 
la Lliure Competència (ACCO i CNMVC) en matèria d’honoraris professionals i els 
col·legis professionals; aprovació d’un Protocol sobre les condicions de les sales 
de quiròfan per a l’aplicació dels apartats 1r i 2n de l’article 7è del Reglament per a 
l’exercici professional en Clínica d’Animals de Companyia de 2015 del CGCVE (bona praxis 
professional); edat mínima per a l’esterilització obligatòria dels animals de companyia 
i impuls a la difusió de recomanacions per a l’establiment de protocols clínics; dictamen del 
Consell d’Estat en l’Expedient relatiu a si la fisioteràpia equina és competència exclusiva 
de la professió veterinària o si, per contra, els fisioterapeutes poden exercir una funció 
sanitària al marge de la reserva legal per a la professió veterinària contemplada a l’article 
6.2.d) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions de 12 de 
novembre de 2020, expedient 293/2020; continguts del Portal de Transparència a la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

III.1.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS A ENTITATS EXTERNES I PERSONES 
COL·LEGIADES
Un total de 16 informes sobre temes diversos relatius a diferents vessants de l’exercici de 
la professió veterinària. 
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DEPARTAMENTS

Departament 
de Formació

La formació dels veterinaris és un dels pilars i objectius importants del COVB. 
La idea és potenciar la formació continuada en tots els àmbits professionals augmentant 
l’oferta i la diversitat de cursos de qualitat accessibles per a tots els col·legiats, tant en la 
modalitat presencial, que sempre ha estat el nostre fort, com en la modalitat en línia. 

Quant a la formació presencial, no només ens volem centrar en activitats realitzades a la 
seu del COVB de Barcelona, sinó que també volem impartir-ne a diferents espais repartits 
per tota la província de Barcelona pel tal oferir possibilitats a tots els nostres col·legiats.

El 2020 ha estat un any difícil a causa de la pandèmia, i per això hem hagut d’ajustar la 
formació oferint activitats en línia i anul·lant tots els projectes i activitats i presencials que 
havíem programat per aquest curs.

Com hem fet en els últims anys, seguim col·laborant amb entitats com AVEPA, AVHIC, 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Grupo Asís, entre d’altres, amb 
les quals treballem de manera conjunta oferint una molt bona formació i pactant unes 
condicions econòmiques immillorables perquè el col·legiat pugui aprofitar aquesta 
formació a baix cost o fins i tot de manera gratuïta.
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Cursos, seminaris, sessions, seminaris web, monografies i conferències tècniques 
veterinàries realitzades pel COVB durant el 2020.
Formació amb el Grupo Asís Formación: 13 seminaris web i 2 cursos 

• Seminari web. Hipotensió en anestèsia. Per què no funcionen els fluids?

• Seminari web. Com influeix el dolor en el comportament del gat?

• Seminari web. Ús racional d’antibiòtics en producció porcina

• Seminari web. Impacte de la pandèmia de COVID-19: derivades en l’àmbit veterinari

• Seminari web. Els ulls, una eina diagnòstica de gran valor en les malalties sistèmiques

• Seminari web. Com aprendre a donar les males notícies als clients

• Seminari web. Com controlar la reputació en línia de la clínica

• Seminari web. Diagnòstic citològic de tumors de cèl·lules rodones. 
  Tan iguals, tan diferents

• Seminari web. Ferides i urgències traumatològiques en cavalls

• Seminari web. Diagnòstic ecogràfic en oncologia: com saber si és un tumor allò  
 que estàs veient a la pantalla?

• Seminari web. Odontopediatria canina i felina

• Seminari web. El pacient geriàtric: un repte en la clínica diària

• Seminari web. Medicina bàsica de petits rosegadors

• Curs d’aprenentatge d’agressivitat canina cap a la família. Preguntes i respostes

• Curs d’aprenentatge d’anestèsia veterinària: claus per realitzar anestèsies efectives i 
segures

2.161  
persones 

veterinàries 
inscrites als 

seminaris web

523
persones 

veterinàries 
inscrites als 

cursos
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Formació Consejo Colegios Veterinarios de España: 11 seminaris web i 1 curs

• Seminari web. Certificació Halal

• Seminari web. Atordiment en porcí

• Seminari web. Aspectes veterinaris de l’epidèmia 

• Seminari web. Hostaleria, recepta per un lloc segur 

• Seminari web. Benestar animal en nuclis zoològics 

• Seminari web. Novetats legislatives relatives a controls oficials veterinaris 
 Grupo Asís - Consejo General de Colegios Veterinarios de España

• Seminari web. Certificació en benestar animal Welfare Quality (porcí)

• Seminari web. El virus de la febre del Nil occidental: una perspectiva One Health

• Seminari web. El paper del veterinari d’explotació: gestió sanitària i d’explotació

• Seminari web. Efectes del Brexit sobre l’exercici veterinari i la comercialització  
 d’aliments

• Seminari web. Gestió de colònies

• Curs en línia. Cas pràctic d’avicultura

665
persones 

veterinàries 
inscrites als 

seminaris web
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Cursos

• Curs. Obtenció de l’acreditació per dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic

• Curs. Mòdul de recerca activa de feina 
2a edició. Curs tendències en nutrició de petits animals

• Curs per a la preparació per a les oposicions del Cuerpo Nacional Veterinario

Sessions

• Sessió de presentació de la nova signatura electrònica de l’AIAC

Seminari

• Seminari pilot sobre la prevenció de la salut. Col·laboració Fundació Galatea

151
persones 

veterinàries 
inscrites als 

cursos

40
persones 

veterinàries 
inscrites a la 

sessió
12

persones 
veterinàries 
inscrites al 
seminari
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Comitè de 
deontologia 
professional 
veterinària

La Junta de Govern, en exercici de les potestats que li són atribuïdes en virtut dels Estatuts 
i de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, inicia i resol els procediments relatius al control de l’exercici de la professió, 
sigui per denúncia rebuda per un usuari o company, per petició raonada d’un altre òrgan o 
d’ofici. 

El Comitè de Deontologia té com a objectiu fonamental tramitar les actuacions 
disciplinàries acordades per la Junta de Govern per tal de garantir que l’exercici 
professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es 
respectin els drets i els interessos dels destinataris dels serveis veterinaris.

Les actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (DOGC de 05/01/2016), per les normes 
deontològiques de la professió veterinària, la normativa reguladora de la professió 
veterinària i l’administrativa d’aplicació.

Està constituït per 10 persones col·legiades i dos suplents. Els membres del Comitè són 
nomenats per la Junta i ratificats per l’Assemblea General Extraordinària.

MEMBRES DEL COMITÈ 
• Luisa Amoribieta López (Presidenta) (Col·legiada B-487) 
• Esther Fernández Plana (Col·legiada B-1906) 
• Noemí Galí Hernández (Col·legiada B-1964) 
• Marta Arboix Baltà (Col·legiada B-1711) 
• Isidre Otero San Mauricio (Col·legiat B-2967) 
• Òscar Ortega Benito (Col·legiat B-3130) 
• Joaquim López-Grado Padreny (Col·legiat B-1503) 
• Anna Bertó Garcia (Col·legiada B-4412) 
• Jordi Serratosa Vilageliu (Col·legiat B-699) 
• Martí Pumarola Batlle (Col·legiat B-2432)
• Javier de Benito Langa (Col·legiat B-692)
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En l’exercici de les competències comentades, que aquesta Corporació té atribuïdes en 
l’àmbit disciplinari i de control de l’exercici de la professió, durant l’any 2020 s’han tramitat 
els procediments que a continuació es relacionen:

Procediments 
deontològics

21
Nombre 
de casos

16
Diligències 

informatives

5
Expedients 

disciplinarisEspecialitat
Petits 

animals

DETALL DE DENÚNCIES 2020
DI (Diligències Informatives): període d’informació prèvia per tal de conèixer les circumstàncies 
del cas concret i la conveniència o no-conveniència d’iniciar l’expedient disciplinari. (Art. 60.1).

ED (Expedient Disciplinari): tramitació d’un procediment sancionador quan hi ha indicis 
d’infracció deontològica.

Comitè de 
deontologia 
professional 
veterinària
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DETALL DE DENÚNCIES 2020

Tipus Motiu Situació Tipus Motiu Situació

1/D.I. Presumpte negligència: Intervenció quirúrgica Arxivat1 12/D.I. Presumpte negligència: Error diagnòstic. 
Altres Arxivat

2/D.I.
Presumptes irregularitats en un centre 
veterinari que no disposa de Director 
Facultatiu

En tràmit 13/D.I.
Presumpte negligència: Error de 
diagnòstic, intervenció quirúrgica i 
manca d’informació

Arxivat

3/D.I. Presumptes irregularitats en les instal·lacions 
en un centre veterinari Arxivat 14/D.I. Presumpte negligència: mort de pacient 

després d’anestèsia Arxivat

4/D.I. Presumpte negligència: Intervenció quirúrgica En tràmit 15/D.I. Presumpte negligència: Intervenció 
quirúrgica Arxivat

5/E.D.
Presumpte infracció per entrega de passaport 
en blanc i altres irregularitats en venda 
d’animal

En tràmit 16/D.I. Presumpte negligència: Error diagnòstic Arxivat

6/D.I. Presumpte infracció per manca de respecte 
envers un company Arxivat 17/D.I. Certificació de col·laboració professional 

amb persona no col·legiada. Arxivat

7/D.I. Presumpte negligència: Error diagnòstic Arxivat 18/E.D.
Deficient atenció telefònica d’urgències 
i desatenció de pacient per  tracte no 
digne

Sanció

8/D.I. Presumpte negligència: Error diagnòstic Arxivat 19/E.D.
Infracció en l’exercici clínic amb una 
col·lectivitat d’animals d’un nucli zoològic 
i centre veterinari

Sanció

9/D.I. Presumpte negligència: Intervenció quirúrgica. 
Error diagnòstic Arxivat 20/E.D. Infracció de les normes estatutàries Sanció

10/D.I. Presumpte negligència: Intervenció quirúrgica 
i tractament ineficaç. Altres Arxivat 21/E.D.

Intervenció d’animal geriàtric sense 
analítica prèvia ni consentiment previ 
per escrit.

En tràmit

11/D.I. Presumpte negligència: Intervenció quirúrgica 
i complicacions postoperatòries Arxivat

 

Comitè de 
deontologia 
professional 
veterinària
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Informació agregada i estadística dels expedients disciplinaris tramitats durant el 2020 

1.-. Infracció de l’article 17 del Codi Deontològic per a l’exercici de la professió veterinària 
del CGCVE i 13.2.d) dels Estatuts col·legials.

Situació: Resolució de sanció lleu tipificada a l’article 73.1.c) dels Estatuts consistent en 
amonestació, que es concreta en un apercebiment privat per escrit.

2.-Infracció dels deures establerts als articles 13.2.d) i l) dels Estatuts col·legials, 24.5 de 
les Normes Deontològiques Comunes de la Professió Veterinària de Catalunya,  NDCPVC, 
del CCVC i de l’article 3.3 apartat 3r del Reglament per a l’exercici professional en una 
clínica d’animals de companyia del CGCVE que estableix que: “En nom de la protecció de 
la salut i benestar animal, de la salut pública i de la prevenció de zoonosis: […] Tots els centres 
o establiments veterinaris hauran de tenir un accés independent i hauran d’estar degudament 
aïllats, amb la finalitat de garantir i preservar la salut i el benestar animal i no posar en risc la 
salut pública. Quan un establiment veterinari estigui situat en un establiment comercial podran 
tenir accés comú, però les seves dependències es trobaran ubicades de manera degudament 
aïllada i diferenciada.”

Situació: Resolució de sanció lleu d’amonestació consistent en apercebiment privat per 
escrit de la Junta de Govern de l’article 73.1.c) dels Estatuts i una sanció complementària 
de l’article 73.5 dels Estatuts col·legials, consistent en l’obligació de fer activitats formatives 
en matèria de benestar i gestió de col·lectivitats d’animals de companyia en els nuclis 
zoològics. 

Comitè de 
deontologia 
professional 
veterinària
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3.- Presumpta infracció greu dels apartats 20 i 21 de l’article 91 de les NDCPVC del CCVC i 
dels deures establerts a l’article 22.2 del Reglament UE 576/2013 i a la lletra a) de l’article 
13.2 dels Estatuts en relació amb l’article 47 de l’esmentada norma, tipificats com a infracció 
greu a l’article 71.4 dels Estatuts col·legials.

Situació: en tràmit.

4.- Infracció dels deures establerts a l’article 32.1 dels Estatuts col·legials en relació amb 
l’article 13.2.a) de la citada norma, tipificada als apartats 1.a) i 4 de l’article 71 dels Estatuts 
col·legials com a falta greu.

Situació: Resolució de sanció greu consistent en inhabilitació per a l’exercici professional i 
per a l’exercici de càrrecs al COVB durant un any, establerta a l’article 73.1.b) dels Estatuts 
col·legials.

5.- Presumpta infracció de l’article 13.1.d) dels Estatuts col·legials i de l’article 24.4 de les 
NDCPVC del CCVC tipificada com a falta greu a l’article 71.1.b) 

Situació: en tràmit.

Comitè de 
deontologia 
professional 
veterinària
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Comitè 
assessor per 
l’exercici de la 
clínica d’animals 
de companyia

MEMBRES DEL COMITÈ 
• Manel Oms Pueyo (President). Col. 

núm. B-532

• Íñigo Lyon Magriñá.  
Col. núm. B-882

• M. Soledad de Irala Indart. Col. 
núm. B-1215

• Sílvia Serdà Cabré.  
Col. núm. B-1301

• Albert Clemente Bautista. Col. 
núm. B-2562

CENTRES INSCRITS AL REGISTRE 
DE CENTRES VETERINARIS PER A 
ANIMALS DE COMPANYIA
796 centres registrats, dels quals: 

• 329 Consultoris 

• 424 Clíniques

• 41 Hospitals

• 2 Centres de referència

140 Serveis a domicili

40 Veterinaris responsables de nuclis 
zoològics
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Durant 
el 2020 s’han 

produït

20
Nous 

registres

37
Baixes 

registrades

2
Noves 
altes

3
Baixes

3
Modificacions

Quant a les 
societats 

professionals
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Durant el darrer any, el Comitè de Clíniques ha continuat aplicant les modificacions 
començades el 2019, d’una banda continuant amb el control dels centres veterinaris 
(consultoris, clíniques i hospitals), i de l’altra, millorant el servei d’assessorament en aquest 
sector professional. 

Un dels treballs més important que ha dut a terme el Comitè de Clíniques durant el 2020 
ha estat l’estudi de quins equipaments mínims ha de tenir un quiròfan en un centre 
veterinari. Esperem que aquesta proposta culmini l’any 2021, amb la publicació d’un 
Protocol.

Durant el 2020, el Comitè de Clíniques ha dut a terme l’elaboració d’una proposta del 
seu reglament intern, que ha traslladat a la Junta de Govern. 

Aquest any s’han efectuat un total de 342 revisions a centres veterinaris. Durant 
l’estat d’alarma, les visites de control i assessorament a centres veterinaris van quedar 
interrompudes i l’assessorament als col·legiats es va realitzar via telefònica i per correu 
electrònic.

Comitè assessor 
per l’exercici de la 
clínica d’animals de 
companyia
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De les 342 
revisions:

181
van donar 

resultat 
favorable

6
van trobar 

deficiències 
greus en:

5
dels casos a 

quiròfan

155
van finalitzar amb 
deficiències lleus, 
bàsicament per 

manca de  
material
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Quan la pandèmia ho ha permès, s’han fet desplaçaments a municipis (assessorament 
a sis ajuntaments) per vigilar que les pràctiques clíniques fossin correctes, en el marc 
de diverses campanyes per evitar la transmissió de malalties i assegurar el benestar 
dels pacients. A més, durant tot l’any s’ha assessorat via telefònica o mitjançant correu 
electrònic.

Durant els primers mesos de 2020 es va dur a terme l’ampliació i l’ordenació de l’arxiu 
del registre de centres veterinaris així com la posada en marxa d’un nou Protocol de 
Registre de Centres Veterinaris adaptat als avenços dels darrers anys. 

També s’ha dut a terme l’actualització de la base de dades de les societats 
professionals i del registre de professionals que exerceixen com a responsables de 
nuclis zoològics. 

Entre altres tasques importants, destaquen les que es comenten a continuació. 

• Recordatori de la importància de comunicar les farmacioles veterinàries i de 
sol·licitar, si és el cas, el dipòsit de medicaments, així com un resum de la normativa 
del medicament. 

• Creació de diferents formularis i documents per simplificar els tràmits col·legials, 
com, per exemple, la creació d’un nou document de consentiment per tal d’autoritzar 
la compra de material d’ús exclusiu veterinari a un veterinari col·laborador del Centre, 
la creació d’un document per facilitar les altes del Centres veterinaris, o diferents 
comunicats, com el de baixa de Director/a facultatiu/iva temporal per ERTO o el protocol 
per a la compra material d’ús exclusiu veterinari segons el tipus de modalitat d’exercici.

• Tramitació de tres requeriments i/o queixes a institucions, que han comportat la 
millor traçabilitat del Registre de Centres Veterinaris al COVB.

Comitè assessor 
per l’exercici de la 
clínica d’animals de 
companyia
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• Seguiment de diverses sospites i realització de quatre requeriments a entitats i 
persones no veterinàries que ofereixen tractaments a animals inadequats o sense 
la titulació necessària, així com pràctiques veterinàries realitzades en instal·lacions 
que no complien els requisits legals per dur a terme aquesta activitat.

• Denúncia davant del Departament de Justícia, arran del coneixement que en va tenir 
el Comitè, d’una persona veterinària no col·legiada que presta serveis en condicions 
incorrectes posant en risc la salut dels pacients.

• Comunicació a una associació canina que les seves publicacions de serveis de tall 
d’orelles no complien ni la normativa en benestar animal ni la legalitat vigent.

• Enviament d’informació d’instruccions correctes per a determinats procediments 
relacionats amb la tinença d’animals a una altra associació.

• Finalització del procés començat l’any anterior en referència a la numeració de totes les 
pàgines de les dues modalitats de la cartilla veterinària.

• Denúncia d’un cas al Comitè de Deontologia perquè aquest en faci la valoració.

• Tasques d’investigació i suport a les persones perjudicades i assessorament clínic 
arran de dues denúncies interposades pel COVB a dos Ajuntaments de la província de 
Barcelona.

• Modificació i millora del contingut de la nova pàgina web del COVB, que es va publicar el 
novembre de 2020. 
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veterinaris per 
la protecció 
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Malgrat la pandèmia, el Comitè de Veterinaris per a la 
Protecció dels Animals ha continuat la seva tasca, iniciada 
durant el mes de març, de vetllar pel benestar i la protecció 
dels animals, tant dels animals de companyia com dels 
animals salvatges i/o d’exposició pública. 

A partir del mes d’abril, les reunions mensuals del comitè 
s’han fet de forma telemàtica.

S’ha continuat donant resposta, via telefònica o per correu 
electrònic, a totes les consultes que han arribat al COVB 
sobre temes de benestar i protecció animal.

El comitè ha participat en conferències sobre l’abolició 
dels espectacles amb animals, com són els correbous.

S’ha reunit amb el Consell Municipal de Convivència, Defensa 
i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona per 
modificar l’ordenança sobre protecció, tinença i venda 
d’animals.

MEMBRES DEL COMITÈ 
• Helena Arce Surós.  

Col. B-3397

• Ana Ortuño Romero.  
Col. B-1267

• Laura Almarcha Duesa. 
Col. B-1857

• Lourdes Farré Sartolo. 
Col. B-2421

• Esther Fernandez Plana. 
Col. B-1906
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També ha treballat amb diferents experts per fer un informe sobre les recomanacions 
de l’esterilització dels petits animals.

S’ha insistit a recordar la prohibició del tall d’orelles en tot el territori espanyol des de 
febrer del 2018. Durant el mes de maig es va enviar una notificació a l’ACCAM perquè 
rectifiqués una informació que havia aparegut en un web d’una raça en concret sobre 
aquest tema.

Des del Comitè s’ha fet una proposta conjunta de modificació sobre l’Ordenança de 
protecció, tinença i venda d’animals.

S’ha actuat contra ajuntaments respecte de les mesures de benestar animal a l’hora 
del sacrifici del xai.

El Comitè s’ha reunit amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) per 
establir un conveni de col·laboració ICAB-COVB per la defensa i la protecció dels animals.

Per acabar, cal destacar un tema que s’ha treballat al llarg d’aquest any i que s’espera poder 
acabar l’any vinent: l’actualització i la renovació del reglament d’aquest Comitè.

Comitè de 
veterinaris per 
la protecció del 
animals
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COVID-19

L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19. En conseqüència, moltes de 
les activitats del COVB han estat guiades per totes les qüestions relatives a l’estat 
d’alarma i a les restriccions sanitàries. Al llarg d‘aquesta memòria podeu veure que tots 
els departaments i comissions del COVB han treballat i han donat resposta a temes relatius 
al canvi en les nostres vides que ha suposat viure uns temps complicats: des d’informar-
vos sobre les diferents regulacions que s’han anat publicant i que afectaven l’exercici de 
la professió veterinària fins a situar la nostra professió com a puntal en la investigació de 
la COVID-19. Aquí us presentem un resum de temes desenvolupats, a banda dels que 
cada departament i les comissions també han treballat.

MARÇ DE 2020 
Es prepara un comunicat sobre preguntes, respostes i recomanacions en relació amb la 
COVID-19 i els animals domèstics. En aquest comunicat hi participen l’UAB, l’IRTA-Cresa i 
el COVB.

17/03/2020. Responent a les diverses consultes que ens fan els col·legiats, el COVB 
elabora un seguit de recomanacions per als casos en què els professionals de la 
veterinària necessiten desplaçar-se en l’actual context d’estat d’alarma a causa de la 
COVID-19.

18/03/2020. El Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya emet instruccions per a sanejaments i proves en boví i oví/
cabrum per les quals s’estableixen mesures de caràcter preventiu i organitzatiu 
relacionades amb els programes sanitaris per als ramaders, ADS i veterinaris habilitats.

18/03/2020. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya inicia la campanya 
#JoActuo per comunicar a la Generalitat les donacions de material vinculades amb la 
COVID-19, entre les quals les dels veterinaris de Barcelona.
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20/03/2020. El COVB distribueix entre els seus col·legiats un document que ha elaborat 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) que explica les Recomanacions 
d’Higiene per a les Indústries Alimentàries. Un segon document amb Recomanacions per 
als Establiments d’Alimentació amb Servei Directe al Públic. I per finalitzar , un altre sobre 
Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la 
prevenció del coronavirus.

20/03/2020. Declaració conjunta de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) i 
l’Associació Mundial Veterinària (AMV) sobre els rols i les responsabilitats de la professió 
en matèria de salut pública.

26/03/2020. El COVB suspèn la quota col·legial del segon trimestre com a mesura de 
suport als professionals de la veterinària en el moment actual.

31/03/2020. Expliquem als nostres col·legiats les activitats veterinàries considerades 
essencials al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.

ABRIL DE 2020
8/04/2020. La Fundació Galatea ofereix telesuport psicològic als professionals de la salut 
i l’àmbit social en situació de patiment emocional per la crisi sanitària de la COVID-19.

8/04/2020- L’Organització Mundial de la Salut (OMS) publica la Guia sobre la COVID-19 i 
seguretat alimentària, dirigida als operadors alimentaris.

15/04/2020. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), en la seva 
responsabilitat de preservar la salut pública i el benestar animal, elabora unes 
recomanacions de caràcter tècnic i de gestió per a la situació d’alerta sanitària de la 
COVID-19 dirigides a les persones, entitats i administracions locals relacionades amb les 
colònies felines.

15/04/2020. Guia publicada per l’OMS per ajudar les empreses alimentàries a fer front a 
la COVID-19.

16/04/2020. A petició de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya, la Dra. Maria Àngels Calvo, veterinària, elabora l’escrit Mesures de prevenció 
davant de la SARS-CoV-2. Persistència en superfícies inanimades.

COVID-19
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MAIG DE 2020
7/05/2020. Informem als col·legiats que a partir del dia 11 de maig el COVB reobre 
presencialment amb algunes particularitats (cita prèvia, horari partit per fer més d’una 
neteja al dia a la seu del COVB, etc.).
8/05/2020. Es detecta el primer gat infectat amb el nou coronavirus a l’estat espanyol.
26/05/2020. El COVB celebra que l’OMS hagi incorporat dos investigadors veterinaris 
catalans al grup de recerca contra el coronavirus, Joaquim Segalés i Júlia Vergara Alert.

JUNY DE 2020
8/06/2020. El CCVC i els quatre col·legis oficials, juntament amb IRTA-CReSA, impulsen 
un estudi per detectar casos d’infecció amb SARS-CoV-2 en gossos i gats a Catalunya.
19/06/2020. L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya 
elabora un “Protocol de recomanacions d’actuació davant el risc de COVID-19 a 
indústries càrnies/escorxadors”.
24/06/2020. El COVB se suma a l’exigència de la Conferencia de Decanos de Facultades 
de Veterinarias Españolas (CDVE) d’incloure veterinaris al Grupo de Trabajo Sanidad y 
Salud Pública sobre la COVID-19.

SETEMBRE DE 2020
7/09/2020. El CCVC i el COVB ofereixen als veterinaris col·legiats i als seus parents la 
possibilitat de fer-se proves diagnòstiques de SARS-CoV-2 i altres serveis als laboratoris 
d’Anàlisis Mèdiques Barcelona (AMBAR) a preus especials.

OCTUBRE DE 2020
26/10/2020. El Comitè Assessor per a la clínica d’animals de companyia del COVB, prèvia 
consulta amb el Dr. Lluís Ferrer i la Dra. M. Àngels Calvo, fa arribar unes consideracions i 
recomanacions per a passejar els gossos.

NOVEMBRE DE 2020
30/11/2020. El CCVC envia un comunicat de calma per aclarir qüestions relatives al 
coronavirus.

COVID-19
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Les activitats de comunicació del COVB durant l’any 2020 giren al voltat de tres eixos 
principals: la informació als col·legiats i col·legiades mitjançant la redacció de notícies 
transmeses via web, butlletins electrònics i comunicats directes, la comunicació amb els 
mitjans de comunicació i, finalment, les xarxes socials i el web.

Cal fer esment que la situació especial viscuda aquest any de 2020 a causa de l’esclat de 
la pandèmia de la COVID-19 i les restriccions que ha provocat van alterar les activitats 
habituals del COVB i, en conseqüència, els processos informatius habituals, especialment 
en el segon trimestre de l’any.

COMUNICACIÓ AMB 
ELS COL·LEGIATS I 

COL·LEGIADES

L’espai Actualitat del web del COVB i els comunicats per 
correu electrònic són les dues eines habituals per informar 
els col·legiats de l’activitat del COVB, que inclou activitats 
socials, activitats formatives internes i externes, avisos 
de caire normatiu o de salut, informació de campanyes 
veterinàries i aspectes de gestió o tècniques de veterinaris.

Aquest any s’han redactat al voltat de 136 notícies i 
comunicats amb informacions d’interès per als col·legiats.

D’altra banda, s’han preparat i enviat 7 butlletins 
electrònics amb les notícies més destacades del COVB.
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S’han redactat i enviat als mitjans de comunicació un total 
de 13 notes i comunicats de premsa que han generat un 
total de 82 aparicions a mitjans en línia i impresos. 

• 30 de gener. Nota de premsa “El TSJC anul·la la multa de 
40.000 €, imposada al COVB per l’Autoritat Catalana de 
la Competència, en una sentència que també reforça la 
tasca i el valor de l’AIAC”.

• 20 de febrer. Nota de premsa “Kira i Coco, els noms de 
mascota preferits a Barcelona”.

• 25 de febrer. Cobertura fotogràfica. Sessió de 
presentació de la signatura electrònica de l’AIAC per part 
del CCVC.

• 12 de març. Nota de premsa “Preguntes, respostes i 
recomanacions en relació a la COVID-19 i els animals 
domèstics”.

• 27 de març. Nota de premsa “La professió veterinària, 
clau per a garantir l’abastiment d’aliments, la salut 
pública i el benestar dels animals durant l’estat 
d’alarma”.

• 27 de març. Nota de premsa “El COVB publica 
recomanacions bàsiques de neteja i prevenció si es 
treuen a passejar les mascotes durant l’estat d’alarma”.

COVID-19
Comunicació
Esdeveniments 

Comunicació
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• 21 d’agost. Nota de premsa “El CCVC i el COVB donen 
30 microxips per al seguiment de cries de tortuga”.

• 27 d’agost. Nota de premsa “One Health, el camí per 
avançar en salut pública”.

• 30 d’octubre. Nota de premsa “Recomanacions pel 
passeig de gossos en temps de coronavirus”.

• 3 de novembre. Nota de premsa “El Secretari General 
de Salut decep el col·lectiu veterinari”. (Sense enviar per 
falta de resposta del CVCC.)

• 12 de novembre. Carta del Lector “La carne no contiene 
ni antibióticos ni estrógenos”, Ricard Parés respon a “La 
Contra” de La Vanguardia.

• 18 de novembre. Nota de premsa “La carne 
comercializada en nuestro país no contiene ni 
antibióticos ni estrógenos”.

• 27 de novembre. Nota de premsa “Con el 21% de IVA, 
la Administración vuelve a posicionarse contra el sector 
veterinario haciendo de la salud un lujo”

També s’han rebut 16 peticions del mitjans.

COVID-19
Comunicació
Esdeveniments 
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XARXES SOCIALS

El COVB té presència a les xarxes socials de Twitter, 
Facebook i Youtube. 

Des de les xarxes socials també arriben consultes dels 
col·legiats i d’usuaris que es traslladen al COVB per a la seva 
resolució.

TWITTER
Número de posts: 230

Total seguidors: 1.583 (1.265 l’any 2019)

Impressions totals: 135.200

FACEBOOK
Número de posts: 225

Total seguidors: 2.064 (1.979 l’any 2019)

Des de les xarxes socials també arriben consultes dels 
col·legiats i d’usuaris que es traslladen al COVB per a la seva 
resolució.

COVID-19
Comunicació
Esdeveniments 

Comunicació
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EL WEB DEL COVB

El web del COVB ( www.covb.cat) ha tingut 49.059 usuaris 
(+ 5.704 respecte del 2019) i 47.689 usuaris nous amb un 
total de sessions obertes de 76.999 (+ 15.365, respecte del 
2019) i un número visites a pàgines de 372.411 (+ 30.717 
respecte del 2019).

Dies de més visites: dimarts i dijous

Horaris de més visites: de 9 a 10.30 i de 15 a 16 hores

Dispositius accés:

• Ordinador: 22.582

• Mòbil: 25.462

• Tauleta: 1.107

COVID-19
Comunicació
Esdeveniments 
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FESTA DEL PATGE I LLIURAMENT DELS 
PREMIS DEL CONCURS DE CREACIÓ ARTÍSTICA 
ANIMALART 
Gener de 2020 

Els més petits van portar la carta als Reis d’Orient 
i van berenar en una festa en què també es van 
lliurar els premis del concurs de dibuix i fotografia 
Animalart. El dia 3 de gener es va celebrar l’inici 
del 2020 a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Barcelona (COVB) amb la Festa del Patge. 

La festa va començar amb la recepció que va 
oferir un dels patges dels Reis d’Orient. Tot 
seguit, es va realitzar el lliurament dels premis del 
concurs de dibuix i fotografia Animalart. Després 
va actuar el grup Lali Begood. La festa del Patge 
del COVB va finalitzar amb el repartiment de 
regals sorpresa per a tots els nens i nenes, seguit 
d’un berenar a base de sucs, fruita i entrepans 
per a tothom que hi va assistir.
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EL COVB COL·LABORA AMB EL 
PORCIFORUM, AL PALAU DE 
CONGRESSOS LA LLOTJA DE LLEIDA 
Març de 2020 

PorciForum va tornar a Lleida per reunir 
els professionals del sector porcí amb un 
programa tècnic excel·lent i uns ponents 
de primer nivell. Les inscripcions van estar 
obertes amb un 25% de descompte. El 
porcí és, sens dubte, un dels principals 
sectors econòmics de Catalunya, i 

PorciForum ha esdevingut un destacat punt de trobada per a totes les baules de la cadena 
productiva i comercial del sector. El Palau de Congressos La Llotja, a la ciutat de Lleida, va 
acollir el PorciForum 2020 els dies 4 i 5 de març. 

PorciForum és un esdeveniment de treball en xarxa clau per a gerents i directors 
d’integració, veterinaris, tècnics i productors i un lloc on abordar una àmplia varietat de 
temes relacionats amb la patologia, la vigilància sanitària, la immunologia i la genètica, el 
maneig i les instal·lacions, així com els costos de producció.

Esdeveniments
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DONACIÓ DE 150 MICROXIPS AL CRAM
Agost de 2020

La donació feta al CRAM servirà per a poder identificar, obrir 
expedient veterinari i seguir l’evolució dels petits rèptils que 

tornen al seu hàbitat natural.

Les destinatàries de la donació dels microxips de 
mida petita per part del Consell de Col·legis de 

Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el Col·legi Oficial 
de Veterinaris de Barcelona (COVB) són 22 cries 
de tortuga, l’alliberació de les quals va tenir lloc a 
finals del mateix mes d’agost per la Fundació CRAM, 
dedicada a la protecció del medi marí i de les 
espècies que l’habiten.

Els xips (model Felixcan Mini) van servir per a 
poder-les marcar i identificar de manera que 

es pugui conèixer l’historial veterinari de cada 
exemplar en cas que tornin a ingressar a un centre 

de recuperació de fauna salvatge. El procediment 
d’implantació del microxip és inofensiu.

Els xips formen part d’un procés que comença cada cop que 
el CRAM rescata una tortuga i la sotmet a una revisió veterinària 

exhaustiva en el seu centre de recuperació. Aquesta acció permet detectar malalties i 
lesions, tractar-les i preparar l’animal per alliberar-lo en el seu hàbitat natural, sempre que 
sigui possible i segur per a ell.

L’acció s’inscriu en el projecte “Headstarting” de tortugues marines per a la preservació 
d’aquesta espècie. Moltes d’aquestes cries han nascut en nius de platges, després han 
estat criades en captivitat durant un any i quan tenen un pes òptim són alliberades per tal 
començar la seva vida al mar. D’aquesta manera, s’augmenten les seves probabilitats de 
supervivència en tenir menys predadors.
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Periòdicament, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) gestiona 
reclamacions i queixes relatives a males pràctiques professionals, presentades 
per persones físiques i jurídiques. El Col·legi estudia els casos i informa els 
sol·licitants sobre els procediments que poden seguir. Si s’escau, les denúncies es 
traslladen al Comitè de Deontologia. 

Aquest servei ofereix respostes a totes les qüestions plantejades pels usuaris relacionades 
amb la veterinària, la identificació de petits animals, la localització de centres veterinaris i 
la informació necessària per viatjar amb mascotes, entre d’altres coses. A continuació es 
detallen els temes més freqüents que han estat objecte d’assessorament a particulars 
durant el 2020. 

CONSULTES SOBRE EL SERVEI 
VETERINARI 
• Accés a la informació clínica de la mascota i 
proves diagnòstiques. 
• Abonament/factura dels serveis veterinaris 
sol·licitats. 
• Elecció i canvi de veterinari. 
• Consentiment informat. 
• Vies per presentar una reclamació a un 
veterinari. 
• Fulls de reclamació als centres veterinaris. 
• Situació col·legial de veterinaris (exercent / 
no exercent). 
• Classificació i tipus de centres veterinaris. 
• Normativa de Consum: utilització de fulls 
oficials de reclamació/queixa/denúncia. 
• Sol·licitud d’informes veterinaris. 

CONSULTES SOBRE ANIMALS DE 
COMPANYIA 
• Problemes i sospites d’irregularitats en la 
compra d’un animal i possibles malalties del 
cadell: les mal anomenades “garanties”. 
• Sospites d’infraccions de la normativa de 
protecció animal i de maltractament. 
• Responsabilitats en la tinença d’animals. 
• Conflictes sobre la titularitat dels animals. 
• Conflictes familiars en la tinença d’animals. 
• Obligatorietat d’identificació en la compra 
d’un cadell. 
• Edat mínima de vacunació i/o identificació 
en cadells. 
• Informació sobre serveis de necròpsia.
 

Annex 1. Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
Annex 2. Departament Jurídic
Annex 3. Departament de Formació
Annex 4. Comitè assessor per l’exercici de la clínica d’animals de companyia
Annex 5. Comunicació
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L’Assessoria Jurídica és un departament 
transversal que dona suport a les diferents 
seccions i òrgans del COVB, a més de 
proporcionar defensa i assessorament a 
les persones col·legiades en les qüestions 
relacionades amb les diferents modalitats 
de l’exercici professional veterinari.

Aquestes funcions es desenvolupen 
fonamentalment en les àrees que 
s’esmenten a continuació.

I.- Actuacions per la lluita contra 
l’intrusisme professional, el 
maltractament animal i les 
falsificacions de documents sanitaris i 
en defensa del COVB
I.1.- Judicials
I.2.- Administratives
I.3.- Requeriments de l’administració 
pública i cossos de seguretat
II.- Assessoria jurídica
II.1- A les persones col·legiades
II.2.- A la Junta de Govern
II.3.- Al Comitè de Deontologia
II.4.- Al Comitè Assessor en Clínica 
d’Animals de Companyia
III.- Emissió d’informes jurídics

Durant el 2020, arran de la declaració 
d’estat d’alarma per la lluita contra 
la COVID-19 mitjançant Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, es varen emetre 
ininterrompudament notes informatives 
sobre les restriccions sanitàries aprovades 
i les seves conseqüències en les diferents 
modalitats de l’exercici de la veterinària.

Mentre va durar la primera declaració 
d’estat d’alarma, es varen resoldre un total 
de 88 consultes relacionades amb aquesta 
situació, que varen comportar la difusió de 
diversos comunicats i actuacions.

Principals consultes ateses
• Possibilitat de prestar serveis d’higiene.

• Obertura de clínica en centres comercials.

• Serveis etològics urgents a domicili.

• Venda de productes essencials i no 
essencials.

• Desplaçaments al lloc de treball i visites a 
domicili.

• Situació a zones amb especials restriccions 
i a protectores.

• Dispensació de medicaments i receptes a 
distància de crònics.

Annex 1. Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
Annex 2. Departament Jurídic
Annex 3. Departament de Formació
Annex 4. Comitè assessor per l’exercici de la clínica d’animals de companyia
Annex 5. Comunicació
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• Emissió d’un comunicat sobre els serveis 
essencials, les prescripcions excepcionals 
a distància les normes de seguretat en 
el treball en coordinació amb el CCVC i el 
CGCVE.

• Resolució de dubtes sobre sancions 
imposades a propietaris d’animals per 
infracció de les restriccions sanitàries en 
casos que es consideren no justificats.

• Redacció de nota sobre la reducció 
temporal de serveis als centres veterinaris 
per la manca d’EPIs i/o per complir les 
mesures de PRL i procediment.

• Acreditació de cites de clients per justificar 
desplaçaments.

• Cessió d’aparells respiradors (contracte 
i condicions), certificats per als 
desplaçaments, limitacions a les sortides 
amb gossos.

• Requeriment a empresa de pinsos de 
servei especialitzat en nutrició animal a 
distància durant el confinament domiciliari 
per cessament i modificació (delimitació 
de les competències pròpies dels 
veterinaris en nutrició animal).

• Resposta a dubtes sobre requeriments i 
actes rebuts de cossos de seguretat als 
centres, activitats veterinàries essencials 
(esterilitzacions, actuacions preventives, 
etc.).

• Bo social d’electricitat per a autònoms 
afectats per la crisi de la COVID-19.

• Requeriment de cessament a la titular 
d’una pàgina web de serveis veterinaris a 
distància.

• Resposta a dubtes sobre l’Ordre 
APA/349/2020, de 15 d’abril.

• Reobertura de les perruqueries canines.

• Trasllat a la Guàrdia Urbana del comunicat 
del Ministeri de Sanitat sobre les 
perruqueries canines.

• Represa dels programes CER a les colònies 
de gats.

• Emissió de comunicat sobre les 
afectacions dels ERTEs en les obligacions 
pròpies de les persones directores 
facultatives de centres veterinaris 
registrats als COVB.

• Respostes a dubtes i consultes relacionats 
amb les afectacions a les obligacions 
col·legials de persones col·legiades que 
han patit un ERTE.

• Redacció de nota sobre les noves mesures 
aprovades per l’Ajuntament de Barcelona 
durant l’Estat d’Alarma en el control de les 
botigues afectades per les restriccions. 
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També es va posar en marxa un servei 
d’actualització contínua al web del COVB 
amb les principals novetats normatives, amb 
protocols i consells per als professionals 
veterinaris: model de declaració responsable 
per a desplaçaments i certificacions de 
col·legiació, definició dels serveis essencials 
permesos i recomanacions sobre les 
limitacions i les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals i EPIs.

EI Departament Jurídic també va prestar 
assessorament perquè el COVB prengués 
les mesures necessàries per adaptar el 
seu funcionament a la nova realitat i al 
confinament domiciliari del personal no 
essencial. Les mesures adoptades van ser: 

• Suspensió dels terminis administratius 
dels procediments i tràmits col·legials 
sotmesos a Dret Públic no urgents 
per garantir els drets de les persones 
interessades i, alhora, el funcionament 
col·legial en les actuacions essencials.

• Suport legal per a la posada en marxa de 
reunions i acords de la Junta de Govern 
per mitjans telemàtics amb validesa a 
causa del tancament de la seu del COVB 
(col·legiacions urgents a distància).

Plantejament de diverses consultes a la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 
del Departament de Justícia sobre la 
convocatòria i la celebració de l’Assemblea 
General presencial o a distància amb motiu 
de la pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 7 
de juny de 2020, aprovada mitjançant Reial 
Decret 537/2020 de maig de 2020.

En previsió de la finalització de la declaració 
d’estat d’alarma, es varen emetre diversos 
informes adreçats a la Junta de Govern, 
entre els quals destaquen els següents:

• La represa dels terminis administratius 
amb motiu de la previsió de la finalització 
de la declaració d’estat d’alarma (1 de juny 
de 2020).

• Els acords del Consell de Ministres de 
19-05-2020, la Llei 40/2019, del Sector 
Públic; la Llei 7/2006, de 31 d’octubre, i el 
Decret Llei 8/2020 (modificacions sobre 
les persones jurídiques del sector públic: 
reunions i acords a distància dels òrgans 
de govern).

• La normativa aprovada sobre l’ajornament 
de l’obligatorietat de retre comptes 
i d’autorització de convocatòria 
d’assemblees a distància: Decret 
Llei 19/2020, Ordre INT/395/2020 
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d’associacions declarades d’interès 
general. Nota sobre la Resolució de la 
Direcció General de Seguretat Jurídica 
i Fe Pública sobre la interpretació del 
Reial Decret Llei 8/2020, que tracta la 
formulació de comptes de les societats de 
capital i la seva aprovació.

I.- ACTUACIONS PER LA LLUITA CONTRA 
L’INTRUSISME PROFESSIONAL, EL 
MALTRACTAMENT ANIMAL I LES 
FALSIFICACIONS DE DOCUMENTS 
SANITARIS I EN DEFENSA DEL COVB

I.1.- JUDICIALS
• Fermesa de la Sentència de 15 de gener 

de 2020 que anul·la la sanció de 40.000 € 
imposada per l’ACCO al COVB: cancel·lació 
de l’aval bancari constituït en les mesures 
cautelars i execució de la condemna en 
costes de la Generalitat. Situació: execució 
de Sentència.

• Judici oral davant del Jutjat d’Instrucció 
Penal núm. 20 de Barcelona: 
compareixença del COVB com a acusació 
particular per presumptes delictes 
d’intrusisme professional i falsificació 
de documents oficials, contra els 
administradors i un empleat d’una botiga 
d’animals amb consultori veterinari annex. 

Situació: pendent de fixar data de judici 
oral.

• Diligències prèvies davant del Jutjat 
d’Instrucció Penal núm. 7 del Vendrell 
conjuntament amb el CCVC per tractar-
se d’un assumpte amb implicacions en 
diverses províncies de Catalunya contra 
diverses entitats animalistes (centres 
veterinaris i protectores): presumptes 
delictes de maltractament animal, falsedat 
documental, intrusisme professional i 
tràfic il·legal d’animals cap a Europa de 
l’Est. Fase de pràctica de prova. En tràmit: 
fase d’instrucció.

• Diligències prèvies davant del Jutjat 
d’Instrucció Penal núm. 18 de Barcelona: 
compareixença com a denunciant i part 
perjudicada per presumptes delictes greus 
d’administració fraudulenta i deslleial, 
apropiació indeguda, estafa i falsedat en 
document mercantil contra el patrimoni 
del COVB i l’AFV (Assessoria Fiscal 
Veterinària S.L.U.) contra els anteriors 
president i tresorer cessats, Josep A. 
Gómez Muro i Jordi Vilà i Julià. Encàrrec 
d’informe pericial a E & Y. En tràmit: fase 
d’instrucció.

• Defensa del COVB en la impugnació de les 
eleccions col·legials, procediment ordinari 
del Jutjat del Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona. Situació: en tràmit.
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• Sentència del TSJ de Catalunya de 7 
d’octubre de 2020 que confirma la 
interlocutòria del Jutjat del Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en 
la peça separada de mesures cautelars 
de 21 de novembre de 2019 i manté la 
suspensió del procés electoral del COVB. 
Situació: finalitzat.

• Defensa del COVB en el Recurs Contenciós 
Administratiu interposat davant el Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona contra una Resolució del 
Comitè de Deontologia d’arxiu d’unes 
diligències informatives per manca 
d’indicis d’infracció disciplinària. En tràmit: 
tramitació de recurs ordinari.

I.2.- ADMINISTRATIVES
• Seguiment de la denúncia penal contra 

l’hospital veterinari Vetsolidaris de 
Vilafranca del Penedès i diverses persones 
d’aquest centre per presumptes delictes 
de maltractament animal, falsedat 
documental i intrusisme professional.

• Denúncia davant de l’Ajuntament de Sant 
Cugat contra un ensinistrador que explota 
una residència canina no registrada com a 
nucli zoològic per presumptes infraccions 
en matèria de protecció dels animals per 
maltractament animal, no donar atenció 

veterinària bàsica per garantir la salut a 
un animal que va morir per parvovirosi, 
i mantenir els animals en condicions 
incorrectes per manca de seguiment dels 
protocols d’higiene i profilaxi i de benestar 
de l’activitat.

• Denúncia davant del Departament 
de Justícia contra una veterinària no 
col·legiada per exercici de la clínica 
d’animals de companyia a domicili, 
pràctiques irregulars i comissió de 
presumptes infraccions greus de l’article 
18.a) i b) i molt greu de l’article 17.a) de 
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’Exercici 
de Professions Titulades i dels Col·legis 
Professionals.

• Denúncia davant de l’Ajuntament de 
Badalona contra una botiga per infracció 
de la normativa de protecció dels animals 
per sospita de venda de cadell importat 
irregularment des d’Eslovàquia amb 
traqueobronquitis greu i una intervenció 
d’hèrnia inguinal que no es va comunicar 
a la compradora, per presumptes 
infraccions greus en matèria de protecció 
dels animals.

• Denúncia per sospita de falsificació de 
recepta veterinària d’Imalgene.
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I.3.- REQUERIMENTS PER SOSPITES 
D’IRREGULARITATS I EMISSIÓ 
D’INFORMES A REQUERIMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I COSSOS DE 
SEGURETAT
Des de l’assessoria jurídica s’atenen 
peticions d’informació i d’assessorament 
en qüestions veterinàries en el marc 
d’investigacions dels diferents cossos de 
seguretat sobre possibles infraccions 
administratives en matèria de benestar i 
protecció dels animals o en delictes i faltes 
penals relacionats amb animals. Destaquen 
les qüestions següents: documentació 
i certificacions veterinàries, falsedat en 
documents públics i privats, documents 
d’alta als registres d’animals de companyia, 
canvis de titularitat, passaports, cartilles 
veterinàries i normativa sobre les vacunes, 
gestió de colònies de gats municipals 
(adquisició de medicaments, dispensació 
i prescripció de medicaments i actuacions 
pròpies de la veterinària).

II.- ASSESSORIA JURÍDICA

II.1- ASSESSORIA A LES PERSONES 
COL·LEGIADES
Durant el 2020, a més de les consultes 
realitzades durant el primer confinament 

domiciliari, s’han atès un total de 173 
consultes de persones col·legiades que 
serveixen per identificar les necessitats 
de cada sector, emetre informes sobre 
novetats normatives i promoure actuacions, 
quan convé, en interès del col·lectiu 
veterinari.

Les consultes més freqüents es refereixen 
a temes derivats de l’exercici de la professió 
veterinària, com reclamacions extrajudicials 
i judicials en diferents vies, problemes amb 
els clients, tinença, ús, cessió i prescripció de 
medicaments, tràmits davant l’Administració, 
condicions de contractes de lloguer i 
traspassos, constitució i funcionament de 
societats veterinàries, ordres de cessament 
o inspeccions i sancions.

Destaquen les qüestions següents:

• Responsabilitats dels veterinaris.

• Problemes en la custòdia dels animals 
ingressats a centres veterinaris.

• Normativa reguladora dels medicaments 
veterinaris: farmaciola, cessió de 
medicaments, èquids, prescripcions 
excepcionals, tipus de receptes, facultat de 
substitució, tractaments rutinaris, registre 
d’entrada i sortida dels medicaments 
de la farmaciola veterinària, tipus de 
medicaments, manca de disponibilitat de 
medicaments per tractar pacients.
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• Dret de Consum i responsabilitats dels 
veterinaris i les veterinàries en casos de danys 
a persones i a altres animals: tramitació dels 
fulls oficials de reclamació, queixa i denúncia i 
reclamacions a les OMICs.

• Jutjats i Tribunals: citacions judicials, 
informes pericials veterinaris i demandes 
de reclamació de quantitat en concepte 
d’indemnització de danys i perjudicis per 
mala praxi professional.

• Agressions i GPPs (Gossos considerats 
Potencialment Perillosos): races, 
certificacions de salut, obligacions, multes, 
notificacions d’agressions, responsabilitats 
dels veterinaris, decomisos, certificacions 
requerides, responsabilitats, estudi sobre 
la potencial perillositat.

• Requeriments d’informació o inspeccions 
d’ajuntaments i de cossos de seguretat en 
investigacions relacionades amb animals, 
com ara agressions, animals censats, 
maltractaments, canvis de titularitat, etc.

• Legalització municipal dels centres 
veterinaris: règim de comunicació prèvia 
de la Llei 20/2009 i ordenances municipals 
d’activitats.

• Societats professionals: especificitats 
en relació amb les societats mercantils 
generals, prestacions accessòries dels 
socis professionals, dret de separació, 

possibilitat de treballar en un altre centre, 
dret de separació dels socis, objecte social 
i principi d’exclusivitat.

• Gestió de residus sanitaris als centres 
veterinaris.

• Reclamació de morosos.

• Drets dels animals i el paper del veterinari/
la veterinària en les accions a emprendre 
per a protegir-los de maltractaments, 
mutilacions, manca d’atenció veterinària 
bàsica, condicions deficients de 
l’allotjament o higienicosanitàries.

•  Eutanàsies: casos conflictius. Normativa 
d’aplicació i delimitació de les 
competències pròpies dels veterinaris en 
les eutanàsies per motius humanitaris i 
sanitaris als centres d’acollida.

• Mancances en els serveis de recollida 
d’animals perduts o abandonats.

• Canvis de titularitat dels animals en 
diferents casos conflictius.

• Nuclis zoològics: programes d’higiene i 
profilaxi i control documental.

L’assessorament permet també establir 
protocols d’informació que el servei 
d’atenció als usuaris de la medicina 
veterinària del COVB difon entre les 
persones col·legiades, els particulars i les 
administracions públiques. 
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II.2.- ASSESSORIA A LA JUNTA DE 
GOVERN
També es dona suport legal en matèria 
de normativa d’aplicació a les funcions 
subjectes a Dret Públic del COVB així com 
a les actuacions i iniciatives de la Junta 
de Govern, entre les quals destaquen les 
següents:

• Dissolució i posterior liquidació de l’AFV 
per tal de sotmetre la seva activitat del seu 
règim econòmic als òrgans de control del 
COVB. 

• Actualització de continguts de la nova 
seu electrònica del COVB: informació del 
Portal de Transparència (Llei 19/2014, de 
29 de desembre) i de la Finestreta Única; 
revisió dels tràmits col·legials i formularis; 
Servei SOPB-APROPEM (normativa sobre 
protecció de dades, nova informació i 
formularis a publicar); clàusules generals 
de contractació per a la venda a distància 
del material que distribueix el COVB i 
règim legal i responsabilitats dels diferents 
productes; ampliació de la informació 
sobre la distribució de material d’ús 
exclusiu veterinari; informació per al públic 
general sobre l’exercici clínic amb animals 
de companyia: regulació del Reglament 
de clíniques del CGCVE i informació sobre 
els tipus de centres, els equipaments i 
els serveis; tràmits col·legials: registre 

de professionals i de centres veterinaris 
dedicats a la clínica amb animals de 
companyia: inscripció, modificació i 
cancel·lació registral. 

• Proposta de modificació del reglament 
intern d’ús de la borsa de treball.

• Expedient per a la contractació de compra 
de material d’identificació al COVB de 
l‘Ajuntament de Barcelona: declaració 
responsable de Protocol de gestió de la 
COVID-19 del COVB i Informe sobre el 
servei d’identificació a l’AIAC.

• Propostes per a la inclusió al COVB dels 
graduats en ciència i tecnologia dels 
aliments.

• Atenció de la sol·licitud del Síndic de 
Greuges d’un Informe sobre la idoneïtat 
de regular un registre genètic (ADN) 
d’identificació d’animals i de propostes 
alternatives per fomentar la tinença 
responsable evitant les conductes 
incíviques (molèsties per sorolls, miccions i 
deposicions). Expedient AO-00172/2019.

• Mesures de control en la distribució i 
emissió de passaports europeus per a 
animals de companyia: Reglament (UE) 
núm. 576/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 12 de juny, relatiu als 
desplaçaments sense ànim comercial 
d’animals de companyia i de la Resolució 
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ARP/2771/2004, de 29 de setembre, 
de reconeixement de les persones 
veterinàries clíniques col·legiades per 
a expedir-lo i el Conveni signat entre el 
CCVC i el DARP.

• Doctrina jurisprudencial en danys per 
filtracions a terrasses de les plantes dels 
edificis (elements comuns d’ús privatiu) 
arran d’uns problemes reiterats d’humitats 
a la seu col·legial.

• Atenció a requeriments rebuts del Síndic 
de Greuges relacionats amb queixes de 
persones usuàries dels serveis veterinaris.

• Revisió i estudi de les peticions de les 
persones beneficiàries de les ajudes per 
defunció del COVB.

• Condicions del dret de desistiment en la 
compra de material d’ús exclusiu veterinari 
de l’article 71 del Reial Decret 1/2007, de 
16 de novembre, LGDCU.

• Cessió de dades personals (identificació 
dels animals) i de salut en el marc d’un 
estudi de la covid- 19 en animals de l’Irta 
en coordinació amb el CCVC.

• Revisió de la situació dels comitès 
assessors: Comitè Assessor en Clínica 
d’Animals de Companyia i proposta inicial 
del Reglament de creació del Comitè 
Assessor per a l’exercici Clínic amb 
animals de companyia i del Registre de 

Professionals i de Centres del COVB, del 
Comitè per a la Protecció dels Animals i 
revisió del Reglament intern de creació de 
21-12-2010 i del Comitè de Veterinaris de 
Producció.

II.3.- ASSESSORIA AL COMITÈ DE 
DEONTOLOGIA
L’assessoria jurídica dona suport en l’exercici 
de la funció disciplinària del COVB. Les 
funcions principals d’assessorament són 
les següents: qualificació de denúncies, 
assessorament en la tramitació dels 
expedients disciplinaris i la resolució de les 
queixes i dels recursos i defensa jurídica del 
COVB en els recursos en via administrativa 
i judicial en la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa contra les resolucions i els 
actes susceptibles de recurs. 

II.4.- ASSESSORIA AL COMITÈ ASSESSOR 
EN CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA
Durant el 2020 s’ha actuat estretament 
i de manera coordinada amb el Comitè 
Assessor en l’Exercici Clínic amb Animals 
de Companyia en el control i la lluita contra 
les pràctiques irregulars, la competència 
deslleial i l’intrusisme professional.
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Destaquen les actuacions següents:

• Establiment de protocol per al control i el 
registre de centres veterinaris.

• Control en la distribució del material d’ús 
exclusiu veterinari per protegir la salut 
dels animals, assegurar-ne la traçabilitat i 
evitar usos indeguts segons les diferents 
modalitats d’exercici professional.

• Requeriments a establiments d’adaptació per 
deficiències greus al quiròfan a l’empara de 
l’article 13 del Reglament de Clínica del 2015.

• Manca de comunicació al COVB de 
l’obertura de nous centres veterinaris.

• Retorn de peticions amb deficiències.

• Cessaments d’activitats: protocol per a la 
cancel·lació registral dels centres inactius; 
canvis de centres i/o de raó social, centres 
sense veterinari/a adscrit/a, manca de 
comunicat al Registre de centres del COVB 
de nous establiments veterinaris.

• Trasllat de sospites d’irregularitat en 
l’adquisició de cadells; col·legiació única al 
Col·legi territorial del domicili professional 
principal o únic; condicions de les 
campanyes sanitàries per a animals de 
companyia; legalització dels aparells de 
rajos X de diagnòstic mèdic.

• Protocol per a l’entrega de talonaris 
oficials d’estupefaents.

Així mateix, s’ha donat suport legal 
en les actuacions davant de sospites 
d’irregularitats i altres iniciatives, com les 
següents: 

• Intervencions quirúrgiques menors 
a domicili i unitats mòbils d’atenció 
veterinària.

• Requeriments de cessament en l’oferta de 
serveis veterinaris sense disposar de cap 
persona veterinària ni inscriure el centre.

• Recomanacions homeopàtiques d’una 
oficina de farmàcia per a animals.

• Competències pròpies dels farmacèutics 
i dels veterinaris i de la dispensació de 
medicaments homeopàtics i propostes 
d’actuació.

• Requeriment en l’oferta de serveis 
etològics de persona no veterinària.

• Receptes signades per persones no 
col·legiades.

• Carta informativa de la postura del Col·legi 
adreçada a la revista Mas i Mas en relació 
amb un article publicat sobre la reducció 
de les despeses per la tinença d’animals i 
la recomanació de portar-los a hospitals 
públics universitaris.

• Carta a una associació canina per incloure 
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entre els estàndards racials de l’American 
Bully les orelles tallades sobre la normativa 
en matèria de cria de GPPs i la prohibició 
de mutilacions per raons estètiques.

• Competències pròpies de la veterinària en 
l’àmbit de la rehabilitació (osteopatia).

• Campanya municipal per a animals de 
companyia per persona col·legiada no 
exercent.

• Instància adreçada a l’Ajuntament de 
Muntanyola amb motiu d’una campanya 
de vacunació en un local social habilitat 
per informar de les condicions establertes 
a la normativa d’aplicació i per demanar 
l’acte administratiu d’aprovació de la 
campanya.

• Sospita de possibles infraccions greus de 
la normativa de protecció dels animals 
en una residència canina no registrada 
com a nucli zoològic on va morir un gos 
per parvovirosis diagnosticada pel seu 
veterinari habitual.

• Carta adreçada a la Facultat de Veterinària 
de la UAB de queixa per l’acceptació al 
Màster d’Etologia d’Animals de Companyia 
d’alumnes amb titulacions diferents de la 
de veterinària.

• Identificació dels animals objecte de 
compravenda: 3 mesos des del naixement 
i abans de qualsevol transacció.

• Difusió de la tipificació com a infracció 
molt greu de la contractació de persones 
no col·legiades que realitzin tasques 
pròpies de la veterinària.

• Requeriment a empresa titular d’un portal 
d’internet sobre l’ansietat per separació de 
modificació dels continguts per no envair 
les competències pròpies de la veterinària 
en aquesta activitat clínica.

• Requeriment a veterinària no col·legiada 
de cessament en la prestació de serveis 
etològics a distància.

• Revisió de la Guia abreujada de 
medicaments.

• Comunicat adreçat a una distribuïdora de 
medicaments veterinaris sobre una queixa 
rebuda per dispensar medicaments 
veterinaris subjectes a prescripció sense 
estar autoritzada com a centre detallista. 

III.- INFORMES JURIDICS
L’Assessoria Jurídica ha emès els informes 
jurídics que es detallen a continuació.

III.1.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS 
A LA JUNTA DE GOVERN I A LES 
COMISSIONS ASSESSORES
• Novetats sobre les resolucions de 

les Autoritats de Defensa de la Lliure 
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Competència (ACCO i CNMVC) en matèria 
d’honoraris professionals i els col·legis 
professionals.

• Aprovació d’un protocol sobre les 
condicions de les sales de quiròfan 
per l’aplicació dels apartats 1r i 2n de 
l’article 7è del Reglament per a l’exercici 
professional en Clínica d’Animals de 
Companyia de 2015 del CGCVE (bona 
praxi professional).

• Edat mínima per a l’esterilització 
obligatòria dels animals de companyia i 
impuls per a la difusió de recomanacions 
per a l’establiment de protocols clínics.

• Dictamen del Consell d’Estat en 
l’expedient relatiu a si la fisioteràpia 
equina és competència exclusiva de la 
professió veterinària o si, per contra, els 
fisioterapeutes poden exercir una funció 
sanitària al marge de la reserva legal per 
a la professió veterinària contemplada a 
l’article 6.2.d) de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions 
de 12 de novembre de 2020, expedient 
293/2020.

• Continguts del Portal de Transparència 
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

III.1.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS 
A ENTITATS EXTERNES I PERSONES 
COL·LEGIADES
• Regulació de les hospitalitzacions en 

centres amb atenció de 24 hores.

• Seprona de la Guàrdia Civil: personal 
habilitat i/o qualificat per a la implantació 
de microxips d’animals d’espècies 
amenaçades de fauna i flora silvestres en 
el marc d’unes investigacions de venda 
il·legal a escala europea (Reglament CE 
865/2006 i 338/1997 i Reial Decret 7/2018, 
de 12 de gener), per tràfic il·legal de 
criadors i venedors.

• Seprona de la Guàrdia Civil: en el marc 
d’unes investigacions per presumptes 
delictes contra la salut pública, falsedat 
documental i intrusisme professional en 
una xarxa de distribució de medicaments 
veterinaris sense autorització a través 
d’Internet, sobre la dispensació de 
medicaments amb destí a la farmaciola 
veterinària de l’article 93 del Reial Decret 
109/1995, de 27 de gener.

• Direcció General de Policia dels 
Mossos d’Esquadra: en el marc d’unes 
investigacions per un presumpte delicte 
de maltractament animal en un centre 
veterinari.

• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: 
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normativa reguladora de l’obligació de 
col·legiació dels veterinaris per a una 
licitació pública de serveis.

• Ajuntament de Barberà del Vallès: 
col·legiació obligatòria dels veterinaris al 
servei de l’Administració Pública (Tècnic 
de Salut Pública) i les mesures a aplicar 
als centres veterinaris i a les perruqueries 
canines per redacció d’informe jurídic en 
matèria de protecció dels animals i de 
deontologia professional en relació amb el 
dret d’objecció i de rebutjar els encàrrecs 
en la implantació de pròtesis testiculars 
(intervencions per raons estètiques).

• Motius per a l’eutanàsia dels gossos i les 
conseqüències de l’abandonament.

• Delimitació de les funcions pròpies de 
la veterinària en l’emissió d’informes 
d’anàlisis en laboratori veterinari de 
persones graduades en veterinària i 
biologia.

•  Exportació de productes destinats a 
l’alimentació animal i subproductes 
animals i productes derivats no destinats 
al consum humà (SANDACH), El RD 
993/2014, de 28 de novembre, i habilitació 
de veterinaris certificadors: atestació 
veterinària.

• Centre dispensador de medicaments 
veterinaris: condicions per dispensar 

medicaments a centres d’investigació amb 
animals.

• Tinença i prescripció d’estupefaents 
(alprazolam).

• Obligacions de les persones 
col·legiades de denunciar les sospites 
d’actes d’intrusisme professional i de 
maltractament animal i l’aixecament del 
deure de secret professional.

• Compra de medicaments veterinaris 
per part de l’Administració Pública i els 
veterinaris amb destí a la farmaciola 
veterinària.

• Consulta al DARPA sobre el règim 
d’autorització a Catalunya per a la tinença 
de gasos medicinals d’ús veterinari i nota 
sobre la normativa d’aplicació.

• Regulació dels residus a la carn 
d’antibiòtics i substàncies prohibides 
(estrògens).

• Comercial detallista de medicaments 
Veterinaris: garanties per facturar 
medicaments distribuïts als centres 
veterinaris amb destí a la farmaciola 
veterinària i facturats a la societat titular i 
trasllat de consulta al DARPA. Consulta al 
DARPA.
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Cursos, seminaris, sessions, seminaris 
web, monografies i conferències tècniques 
veterinàries realitzades pel COVB durant el 
2020.

Formació amb el Grupo Asís Formación: 
13 seminaris web i 2 cursos 

Seminari web. Hipotensió en anestèsia. 
Per què no funcionen els fluids?
Grupo Asís - COVB 
Data: 25-02-2020
Ponent: Ignacio Sández
Assistents: 154 inscrits.

Seminari web. Com influeix el dolor en 
el comportament del gat?
Grupo Asís - COVB 
Data: 10-03-2020
Ponent: Marta Amat
Assistents: 186 inscrits.

Seminari web. Ús racional d’antibiòtics 
en producció porcina
Grupo Asís - COVB 
Data: 25-03-2020
Ponent: Guillermo Ramis
Assistents: 5 inscrits.

Seminari web. Impacte de la pandèmia de 
COVID-19: derivades en l’àmbit veterinari
Grupo Asís - COVB 
Data: 31-03-2020
Ponent: Joaquim Segalés
Assistents: 282 inscrits.

Seminari web. Els ulls, una eina 
diagnòstica de gran valor en les 
malalties sistèmiques
Grupo Asís - COVB 
Data: 28-04-2020
Ponent: Marta Leiva
Assistents: 316 inscrits.

Seminari web. Com aprendre a donar 
les males notícies als clients
Grupo Asís - COVB 
Data: 19-05-2020
Ponent: Núria Tabares
Assistents: 161 inscrits.

Seminari web. Com controlar la 
reputació en línia de la clínica
Grupo Asís - COVB 
Data: 4-06-2020
Ponent: Miquel Àngel Valera
Assistents: 90 inscrits.
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Seminari web. Diagnòstic citològic de 
tumors de cèl·lules rodones. Tan iguals, 
tan diferents
Grupo Asís - COVB 
Data: 10-09-2020
Ponent: Elena Martínez 
Assistents: 182 inscrits.

Seminari web. Ferides i urgències 
traumatològiques en cavalls
Grupo Asís - COVB 
Data: 6-10-2020
Ponent: Paco Vázquez
Assistents: 40 inscrits.

Seminari web. Diagnòstic ecogràfic en 
oncologia: com saber si és un tumor el 
què estàs veient a la pantalla?
Grupo Asís - COVB 
Data: 20-10-2020
Ponent: Pablo Gómez
Assistents: 238 inscrits.

Seminari web. Odontopediatria canina i 
felina
Grupo Asís - COVB 
Data: 5-11-2020
Ponent: Fidel Sanromán
Assistents: 175 inscrits.

Seminari web. El pacient geriàtric: un 
repte en la clínica diària
Grupo Asís - COVB 
Data: 18-11-2020
Ponent: Coralie Bertolani
Assistents: 220 inscrits.

Seminari web. Medicina bàsica de petits 
rosegadors
Grupo Asís - COVB 
Data: 3-12-2020
Ponent: Chema López
Assistents: 112 inscrits.

Curs d’aprenentatge d’agressivitat canina 
cap a la família. Preguntes i respostes
Grupo Asís - COVB 
Març-Desembre 2020
Ponent: Pablo Hernández
Assistents: 201 inscrits.

Curs d’aprenentatge d’anestèsia 
veterinària: claus per realitzar 
anestèsies efectives i segures
Grupo Asís - COVB 
Març-Desembre 2020
Ponent: Gaspar Soler
Assistents: 322 inscrits.
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Formació Consejo Colegios Veterinarios 
de España

Seminari web. Certificació Halal
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 3-03-2020
Ponent: Álvaro Mateos
Assistents: 23 inscrits.

Seminari web. Atordiment en porcí
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 2-04-2020
Ponent: Antonio Velarde
Assistents: 42 inscrits.

Seminari web. Aspectes veterinaris de 
l’epidèmia 
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 15-04-2020
Ponent: Víctor Briones
Assistents: 108 inscrits.

Seminari web. Hostaleria, recepta per 
un lloc segur 
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 21-05-2020
Ponent: Elvira Fina
Assistents: 65 inscrits.

Seminari web. Benestar animal en 
nuclis zoològics 
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 10-06-2020
Ponent: Marta Amat
Assistents: 110 inscrits.

Seminari web. Novetats legislatives 
relatives a controls oficials veterinaris  
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 17-09-2020
Ponent: Álvaro Mateos
Assistents: 62 inscrits.
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Seminari web. Certificació en benestar 
animal Welfare Quality (porcí)
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 14-10-2020
Ponent: Antonio Velarde 
Assistents: 37 inscrits.

Seminari web. El virus de la febre del Nil 
occidental: una perspectiva One Health
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 21-10-2020
Ponents: Ignacio García i Santiago Vega
Assistents: 52 inscrits.

Seminari web. El paper del veterinari 
d’explotació: gestió sanitària i 
d’explotació
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 10-11-2020
Ponent: Inés Moreno
Assistents: 32 inscrits.

Seminari web. Efectes del Brexit sobre 
l’exercici veterinari i la comercialització 
d’aliments
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 

Veterinarios de España
Data: 30-11-2020
Ponent: Emilio García 
Assistents: 22 inscrits.

Seminari web. Gestió de colònies
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Data: 15-12-2020
Ponent: Juan Carlos Ortiz 
Assistents: 112 inscrits.

Curs en línia. Cas pràctic d’avicultura
Grupo Asís - Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España
Del 16 de desembre de 2020 al 6 de març 
de 2021
Ponent: Sandra Sevilla

Cursos
Curs: Obtenció de l’acreditació per 
dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic
Convocatòria gener de 2020
Dates: 17, 18, 19, 24 i 25 de gener 2020
Ponents: Agustí Munté, Àurea Navarro, Joan 
Riu i Rubén de las Heras
Assistents entre ambdues convocatòries: 16 
inscrits.
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Curs. Mòdul de Recerca Activa de Feina
Ponent: Clara Vergés
1a Píndola
Data: 3-02-2020
Píndola. La carta de presentació i el 
currículum, uns aparadors sempre de moda
Assistents: 13 inscrits.

2a Píndola
Data: 12-02-2020
Píndola. Linkedin: Virtualment em sé vendre?
Assistents: 13 inscrits.

3a Píndola
Data: 24-02-2020
Píndola. Fonts de cerca de feina: clàssiques i 
amb valor afegit
Assistents: 13 inscrits.

4a Píndola
Data: 4-03-2020
Píndola. L’entrevista de feina. Les meves 
qualitats destaquen o resten ocultes?
Assistents: 14 inscrits.

2a edició. Curs Tendències en nutrició 
de petits animals
Data: 20-02-2020
Ponents: Marta Hervera
Assistents: 45 inscrits.

Curs per a la preparació per a les 
oposicions del Cuerpo Nacional 
Veterinario
2 o 3 dissabtes al mes
Gener-Febrer 2020
Ponent: Eduardo Vijil
Assistents: 50 inscrits.

Sessions
Sessió de presentació de la nova 
signatura electrònica de l’AIAC
Data: 25-02-2020
Assistents: 40 inscrits.

Seminari
Seminari pilot sobre la prevenció de la 
salut. Col·laboració Fundació Galatea 
Data: 6-02-2020
Assistents: 12 inscrits.
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MEMBRES DEL COMITÈ 
• Manel Oms Pueyo (President). Col. Núm. 

B-532

• Íñigo Lyon Magriñá. Col. Núm. B- 882

• M. Soledad de Irala Indart. Col. Núm. 
B-1215

• Sílvia Serdà Cabré. Col. Núm. B- 1301

• Albert Clemente Bautista. Col. Núm. 
B-2562

CENTRES INSCRITS AL REGISTRE DE 
CENTRES VETERINARIS PER A ANIMALS 
DE COMPANYIA
796 centres registrats, dels quals:

• 329 Consultoris

• 424 Clíniques

• 41 Hospitals 

• 2 Centres de referència

• 140 Serveis a domicili

• 40 Veterinaris responsables de nuclis 
zoològics

Durant el 2020 s’han produït: 
20 Nous registres 

37 Baixes registres

Quant a les societats professionals: 

• 2 noves altes

• 3 modificacions

• 3 baixes

RESUM DE L’ACTIVITAT 2020
Durant el darrer any, el Comitè de 
Clíniques ha continuat aplicant les 
modificacions començades el 2019, d’una 
banda continuant amb el control dels 
centres veterinaris (consultoris, clíniques 
i hospitals), i de l’altra, millorant el servei 
d’assessorament en aquest sector 
professional. 

El departament d’assessoria clínica informa 
sobre tots els passos necessaris per donar 
d’alta, modificar o donar de baixa un 
centre al Registre del COVB. També atén 
els dubtes sobre gestions de les persones 
col·legiades en el seu dia a dia i s’insisteix 
en la importància de conèixer i complir 
el Reglament per a l’exercici de la clínica 
d’animals de companyia aprovat l’any 2015 
per tal de protegir de manera adequada 
els usuaris, la salut pública, la sanitat i el 
benestar animal. També s’han resolt dubtes 
sobre la normativa del medicament, entre 
d’altres.

Un dels treballs més important que ha dut 
a terme el Comitè de Clíniques durant el 
2020 ha estat l’estudi de quins equipaments 

Annex 1. Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
Annex 2. Departament Jurídic
Annex 3. Departament de Formació
Annex 4. Comitè assessor per l’exercici de la clínica d’animals de companyia
Annex 5. Comunicació

07
ANNEXES

Comitè 
assessor per 
l’exercici de la 
clínica d’animals 
de companyia



2020
Memòria d’activitats

83

mínims ha de tenir un quiròfan en un centre 
veterinari. Esperem que aquesta proposta 
culmini l’any 2021, amb la publicació d’un 
Protocol. Amb l’afany de millorar l’atenció 
veterinària i unificar els criteris en tots els 
centres, esperem que aquesta proposta 
culmini l’any 2021 amb la publicació de 
l’esmentat Protocol.

Durant el 2020, el Comitè de Clíniques ha 
dut a terme l’elaboració d’una proposta del 
seu reglament intern, que ha traslladat a la 
Junta de Govern, i que actualment ja és a 
l’abast de totes les persones col·legiades per 
tal de valorar-lo i aprovar-lo a l’assemblea. 

Aquest any s’han efectuat un total de 342 
revisions a centres veterinaris. Les visites 
de control i assessorament a Centres 
Veterinaris van quedar interrompudes 
durant l’estat d’alarma, des del 14 de març 
de 2020 fins al mes de juliol de 2020, 
moment en què es van reprendre només en 
casos de necessitat i seguint les mesures de 
prevenció de la COVID-19. 

De les 342 revisions:

• 181 han donat resultat favorable,  

• 155 han finalitzat amb deficiències lleus, 
bàsicament per manca de material, i 

• 6 amb resultat de deficiències greus, entre 
les quals hi ha 

• 5 Centres amb deficiències greus a 
quiròfan.

Durant el temps que no es van poder 
realitzar aquestes visites, inclòs l’estat 
d’alarma, es va realitzar assessorament 
telefònic i per correu electrònic als 
col·legiats, sense interrompre la 
comunicació entre el Comitè de Clíniques 
i els veterinaris i les veterinàries. De fet, 
malgrat la pandèmia, el Comitè de Clíniques 
ha portat a terme un bon nombre de 
reunions telemàtiques i ha intercanviat, dia 
rere dia, multitud de correus electrònics 
amb un contingut elevat de documents per 
tal de continuar col·laborant en la millora de 
la professió. 

Quan la pandèmia ho ha permès, s’han fet 
desplaçaments a municipis (assessorament 
a sis ajuntaments) per vigilar que les 
pràctiques clíniques fossin correctes, en 
el marc de diverses campanyes per evitar 
la transmissió de malalties i assegurar 
el benestar dels pacients. A més, durant 
tot l’any s’ha assessorat via telefònica o 
mitjançant correu electrònic.

Durant els primers mesos de 2020 es va dur 
a terme l’ampliació i l’ordenació de l’arxiu 
del registre de centres veterinaris així com 
la posada en marxa d’un nou Protocol de 
Registre de Centres Veterinaris adaptat als 
avenços dels darrers anys. 
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També s’ha dut a terme l’actualització de la 
base de dades de les societats professionals 
i del registre de professionals que exerceixen 
com a responsables de nuclis zoològics. 

Igualment, s’han portat a terme tasques 
importants, entre les quals destaquen:

• Recordar la importància de comunicar 
les farmacioles veterinàries i sol·licitar, 
si és el cas, el dipòsit de medicaments, 
així com un resum de la normativa del 
medicament. 

• Crear diferents formularis i documents 
per simplificar els tràmits col·legials, 
per exemple, un nou document de 
consentiment per tal d’autoritzar la 
compra de material d’ús exclusiu veterinari 
a un veterinari col·laborador del centre, 
un document per facilitar les altes dels 
centres veterinaris o comunicats diversos, 
com el de baixa de director/a facultatiu/
iva temporal per ERTO o el protocol per a 
la compra material d’ús exclusiu veterinari 
segons el tipus de modalitat d’exercici.

Amb la finalitat de millorar el suport 
i l’exercici al col·lectiu veterinari clínic 
d’animals de companyia, el Comitè ha 
tramitat tres requeriments i/o queixes 
a institucions, que han comportat la 
millor traçabilitat del Registre de Centres 
Veterinaris al COVB.

El Comitè de Clíniques impulsa la 
investigació i la lluita contra les pràctiques 
irregulars, la competència deslleial i 
l’intrusisme professional: s’ha fet el 
seguiment de diverses sospites i s’han 
realitzat quatre requeriments a entitats i 
persones no veterinàries que ofereixen 
tractaments a animals inadequats o sense 
la titulació necessària, així com pràctiques 
veterinàries realitzades en instal·lacions 
que no complien els requisits legals per 
dur a terme aquesta activitat. També es 
va denunciar davant del Departament de 
Justícia, arran del coneixement que en va 
tenir el Comitè, una persona veterinària no 
col·legiada que presta serveis en condicions 
incorrectes posant en risc la salut dels 
pacients. 

En la mateixa via d’actuació, s’ha posat en 
coneixement d’una associació canina que les 
seves publicacions de serveis de tall d’orelles 
no complien ni la normativa en benestar 
animal ni la legalitat vigent. Igualment, 
s’ha traslladat informació d’instruccions 
correctes en determinats procediments 
relacionats amb la tinença d’animals a una 
altra associació.

Durant el 2020 ha finalitzat el procés 
començat l’any anterior en referència a 
la numeració de totes les pàgines de les 
dues modalitats de la cartilla veterinària, 
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per evitar i dificultar pràctiques irregulars 
o manipulacions fraudulentes. A més, 
aquest fet té importants implicacions 
deontològiques, com poden ser una 
custòdia o un ús incorrecte. 

S’ha denunciat un cas al Comitè de 
Deontologia perquè aquest en faci la 
valoració.

Una altra tasca important realitzada 
durant el 2020, arran de dues denúncies 
interposades pel COVB a dos ajuntaments 
de la província de Barcelona, va consistir 
a desenvolupar un treball d’investigació 
i suport a les persones perjudicades i 
assessorament clínic.

• En un cas, en què es va denunciar una 
residència d’animals de companyia sense 
el corresponent registre de nucli zoològic, 
un animal amb parvovirosi va resultar 
mort a conseqüència de la patologia i de la 
manca d’atenció veterinària. 

• En el segon cas, diferents casos de 
cadells venuts malalts en una botiga de 
venda d’animals i comunicats al COVB 
pels veterinaris que van detectar aquests 
casos, a través d’un full d’irregularitats 
en l’adquisició d’animals de companyia, 
un dels animals va morir a conseqüència 
de brom caní, i l’altre, de procedència 

irregular, va resultar afectat per 
traqueobronquitis infecciosa canina. 

Igualment, el Comitè ha treballat activament 
en la modificació i la millora del contingut 
de la nova pàgina web del COVB, que es va 
publicar el novembre de 2020. 
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Peticions del mitjans de comunicació
• 13 de gener. Participació en una tertúlia 

sobre la precarietat laboral del sector a 
Ràdio 4. Hi assisteix Ricard Parés. 

• 24 de febrer. Petició del programa “Tot es 
mou” sobre l’AIAC i els noms més posats a 
les mascotes. Atén Ricard Parés. 

• 25 de febrer. Participació en una entrevista 
de Televisió Badalona sobre l’AIAC. Hi 
assisteixen Ricard Parés i Sílvia Serdà. 

• 6 de març. Petició d’entrevista sobre 
mascotes i COVID-19 a la cadena COPE. 
Atén Ricard Parés. 

• 10 de març. Petició d’entrevista sobre 
mascotes i COVID-19 al diari ARA. Atén 
Marta Legido. 

• 15 de març. Petició d’entrevista sobre 
mascotes i COVID-19 amb l’Agència SINC. 
Atén Mart Legido. 

• 18 de març. Petició d’entrevista sobre 
mascotes i COVID-19 amb La Vanguardia. 
Atén Ricard Parés. 

• 28 de març. Participació al “Catalunya 
Migdia” de Catalunya Ràdio. Atén Ricard 
Parés. 

• 30 de març. Entrevista a informatius RAC1 
i aparició a “El Món a RAC1”. Atén Ricard 
Parés. 

• 30 de març. Petició de reportatge per 
a TVE Catalunya sobre la tasca dels 
professionals durant la pandèmia. Atén 
Ricard Parés. 

• 21 d’octubre. Gestió de demanda 
d’informació de Telemadrid sobre el nom 
covid en mascotes. Derivat al CCVC.

• 20 d’octubre. Gestió de demanda 
d’informació (declaracions per a article de 
fons) del Grupo Vocento (El Correo / Norte 
de Castilla) sobre la dieta barf. Atén Marta 
Legido.

• 3 de novembre. Gestió d’entrevista per a 
Crónica Global sobre mesures preventives 
per a gossos per la COVID-19. Atén Sílvia 
Serdà.

• 4 de novembre. Gestió de declaracions 
al programa de Julia Otero d’Onda Cero 
“Julia en la Onda”, secció informativa, sobre 
mascotes i covid. Atén Ricard Parés.

• 11 de novembre. Gestió de font per a 
Animalados, “¿Es verdad que los perros 
mestizos viven más años que los perros 
de raza?”. Atén Marta Legido.

• 26 de novembre. Gestió de participació 
a Badalona TV sobre “Passeig de gossos i 
COVID-19”. Atén Maria Pifarrè.
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Aparicions als mitjans de comunicació
• 15 de gener. El 3 de Vuit, “VetSolidari 

adequa la llicència i, de moment, no haurà 
de tancar”

• 31 de gener. Animal’s Health, “Anulan 
una multa de 40.000 euros al Colegio de 
Veterinarios de Barcelona”

• 31 de gener. La República, “El jutge retira 
40.000 euros de multa de l’Autoritat de la 
Competència al Col·legi de Veterinaris de 
Barcelona”

• 31 de gener. Colvet, “El TSJC anula una 
multa de 40.000 euros de Competencia al 
Colegio de Veterinarios de Barcelona”

• 20 de febrer. La Vanguardia, “Kira y Coco, 
los nombres de perro y gato preferidos en 
Barcelona”

• 20 de febrer. Crónica Global, “Kira y 
Coco, los nombres de perro y gato más 
comunes en el 2019”

• 20 de febrer. La Razón, “¿Cuál es el 
nombre más puesto entre los perros y 
gatos de Barcelona?”

• 20 de febrer. Metrópoli Abierta, “Estos 
son los nombres para perros y gatos 
preferidos por los barceloneses”

• 22 de febrer. La Vanguardia, “¿Por qué si 
tu perro se llama Kira y tu gato Coco vas a 

la moda?”

• 27 de febrer. Eix Diari, “Kira i Coco, 
els noms de mascota preferits a les 
comarques de Barcelona”

• 27 de febrer. ARA, “Gossos o gats? Les 
mascotes de les comarques de Barcelona 
en 5 gràfics”

• 12 de març. RTV Canaria, “Los veterinarios 
afirman que perros y gatos ni se contagian 
ni son transmissores”

• 12 de març. La Vanguardia, “Veterinarios 
afirman que perros y gatos no se 
contagian ni son transmissores”

• 12 de març. Atresmedia, “Confirman que 
los perros y los gatos ni se contagian ni 
son transmisores del COVID-19”

• 12 de març. El Mundo, “Coronavirus: los 
perros y gatos no se contagian ni pueden 
transmitir la enfermedad”

• 12 de març. Diari de Girona, “Tens dubtes 
sobre el coronavirus i les teves mascotes?” 

• 12 de març. El Periódico, “Les mascotes 
no propaguen el coronavirus i la 
mascareta només els estressa”

• 12 de març. EITB “¿Puedo contagiar el 
coronavirus a mi mascota? ¿Y ella a mí?”

• 13 de març. Público, “Las mascotas no 
propagan el coronavirus y la mascarilla 
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solo les estresa”

• 13 de març. La Razón, “Es inútil poner 
mascarilla a una mascota, los veterinarios 
piden calma”

• 13 de març. Meganoticias (Xile), 
“Coronavirus: No hay evidencias que 
perros y gatos se contagien o transmitan 
la enfermedad”

• 13 de març. La Voz (Argentina), 
“Veterinarios aseguran que las mascotas 
no se contagian ni transmiten el 
coronavirus”

• 13 de març. El Acceso (Perú), “Mitos 
y verdades: ¿Las mascotas pueden 
contagiar de coronavirus a sus amos?”

• 13 de març. La Provincia (Argentina), 
“Mascotas sin barbijos porque no se 
contagian ni transmiten el coronavirus, 
afirman veterinarios”

• 13 de març. ABC Radio (Mèxic), “¿Las 
mascotas pueden contraer coronavirus?”

• 13 de març. Telemundo (USA/Puerto 
Rico), “Coronavirus y mascotas: ¿pueden 
infectarse y contagiarnos? Mira cómo 
protegerlos”

• 13 de març. Vida Actual (Uruguay), “Perros 
y gatos: ¿qué se sabe sobre el coronavius 
y las mascotas hasta ahora?”

• 13 de març. Tot l’Hospitalet, “Las 
mascotas no propagan el coronavirus”

• 14 de març. Antena 3, “¿Puedes sacar a 
pasear a tu perro si estás en cuarentena 
por el coronavirus?”

• 16 de març. As, “Coronavirus y mascotas: 
¿debo preocuparme por un posible 
contagio?”

• 19 de març. Diario Veterinario, “El 
Colegio Veterinario de Barcelona pide la 
colaboración de sus colegiados”

• 19 de març. Europa Press, “Los 
veterinarios se ofrecen al sistema sanitario 
frente a la pandèmia”

• 19 de març. Al Dia, “Coronavirus.- Els 
veterinaris s’ofereixen al sistema sanitari 
enfront de la pandèmia”

• 23 de març. Nació Digital, “El Govern 
recull material veterinari per destinar-lo a 
residències d’avis i hospitals”

• 24 de març. Animal’s Health, “Medidas 
económicas por el coronavirus: cómo 
afectan a los veterinarios”

• 25 de març. El Periòdic d’Andorra, “El 
coronavirus de les mascotes”

• 25 de març. Noticias de Navarra, 
“Consejos para cuidar de tu mascota 
durante la crisis del COVID-19”
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• 27 de març. Ràdio Balaguer, “El COVB 
publica mesures de prevenció bàsiques si 
es treuen a passejar les mascotes durant 
l’estat d’alarma”

• 27 de març. Catalunya Press, 
“Recomanacions dels veterinaris per 
passejar amb mascotes durant la 
pandèmia”

• 24 d’agost. ABC Agencias, “El Colegio de 
Veterinarios dona 30 microchips para 
seguir crías de tortuga”

• 24 d’agost. Animal Health, “Veterinarios 
donan microchips para el seguimiento de 
crías de tortuga”

• 24 d’agost. Portal veterinaria, “El CCVC 
y el COVB donan 30 microchips para 
el seguimiento veterinario de crías de 
tortuga”

• 24 d’agost. La Vanguardia, “El Colegio de 
Veterinarios dona 30 chips para seguir a 
las crías de tortuga”

• 24 d’agost. Colvet, “El Consejo de 
Cataluña y el Colegio de Barcelona donan 
microchips para el seguimiento de crías de 
tortuga”

• 24 d’agost. Infomascota, “El Consejo de 
Cataluña y el Colegio de Barcelona donan 
microchips para el seguimiento de crías de 
tortuga”

• 27 d’agost. La Vanguardia, “Veterinarios 
piden que se les incluya en el sistema de 
salud pública”

• 27 d’agost. Animal Health, “Veterinarios 
piden “repensar” la salud pública con 
enfoque ‘One Health’”

• 27 d’agost. Diario Veterinario, “One 
Health, el camino para avanzar en la salud 
pública”

• 27 d’agost. Portal Veterinaria, “One 
Health, el camino para avanzar en la salud 
pública”

• 2 de novembre. EFE, “Recomiendan 
limpiar las patas de los perros al volver de 
pasear por la COVID”

• 2 de novembre. Infomascota, 
“Recomendaciones para el paseo de 
perros durante la permanencia del 
Covid19”

• 2 de novembre. Diario Veterinario, 
“Recomendaciones para el paseo de 
perros en tiempos de coronavirus”

• 2 de novembre. El Nacional.Cat, “Els 
veterinaris recomanen el lleixiu per 
desinfectar gossos i evitar la COVID-19”

• 2 de novembre. ABC, “El colegio de 
Veterinarios recomienda lejía para la 
desinfección de perros”
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• 2 de novembre. 65 y Más, “Coronavirus: 
Así deberías desinfectar a tu perro tras 
sacarle a pasear”

• 3 de novembre. La Vanguardia, “El colegio 
de veterinarios recomienda la lejía para la 
desinfección de perros”

• 3 de novembre. La Vanguardia, 
“Recomiendan limpiar las patas de los 
perros al volver de pasear por la COVID”

• 3 de novembre. Mallorca Diario, “Los 
veterinarios aconsejan limpiar las patas 
de los perros como prevención frente a la 
Covid”

• 3 de novembre. The World News, “Los 
veterinarios recomiendan lejía para 
desinfectar las patas de los perros y evitar 
contagios”

• 3 de novembre. Crónica Global, “Medidas 
preventivas de perros frente al COVID-19”

• 4 de novembre. Julia en la Onda (Onda 
Cero) Secció informativa, “Sobre mascotes 
i Covid”

• 11 de novembre. Animalados, «¿Es 
verdad que los perros mestizos viven más 
años que los perros de raza?”

• 12 de novembre. Carta del Lector La 
Vanguardia, “La carne no contiene ni 
antibióticos ni estrógenos”

• 18 de novembre. Animal’s Health, “Los 
veterinarios desmienten el bulo de que la 
carne contenga antibióticos”

• 18 de novembre. Portal Veterinaria, 
“La carne comercializada en España no 
contiene ni antibióticos ni estrógenos”

• 18 de novembre. Diario Veterinario, “La 
carne comercializada en nuestro país no 
contiene ni antibióticos ni estrógenos”

• 18 de novembre. La Vanguardia, 
“Expertos aseguran que es bulo que la 
carne contenga hormonas y antibióticos”

• 18 de novembre. ABC, “Expertos 
aseguran que es bulo que la carne 
contenga hormonas y antibióticos”

• 18 de novembre. Eurocarne, “Los 
veterinarios de Barcelona recuerdan los 
altos niveles de seguridad alimentaria de 
la carne comercializada en España”

• 25 de novembre. El Norte de Castilla, 
«¿Carne cruda para el perro? La dieta 
BARF es el ‘realfooding’ animal, «pero tiene 
sus riesgos», alertan los veterinarios”

• 26 de novembre. Badalona 360 (BDN 
Televisió), “Mascotes i Covid”

• 27 de novembre. La Vanguardia, 
“Veterinarios, molestos con el Gobierno 
por no bajar el IVA de sus servicios”
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• 27 de novembre. Europa Press, “Los 
veterinarios catalanes critican el 21% de 
IVA aplicado sobre su sector”

• 27 de novembre. ABC, “Veterinarios, 
molestos con el Gobierno por no bajar el 
IVA de sus servicios”

• 27 de novembre. EFE, “Veterinarios, 
molestos con el Gobierno por no bajar el 
IVA de sus servicios”

• 27 de novembre. Diario Veterinario, “IVA 
veterinario: “Vuelven a posicionarse contra 
el sector haciendo de la salud un lujo”

• 27 de novembre. Animal’s Health, “IVA 
veterinario: Denuncian que el Gobierno 
considera la veterinaria “un lujo”

• 27 de novembre. Metropoli Abierta, 
“Veterinarios de Barcelona exigen una 
bajada del IVA al Gobierno”

• 27 de novembre. Gente Digital, “Los 
veterinarios catalanes critican el 21% de 
IVA aplicado sobre su sector”

• 1 de desembre. IM Veterinaria, “El sector 
veterinario, ninguneado: mantener el IVA 
del 21% convierte la salud en un lujo”
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